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4. HOBOKEN WERKT AAN DE ZELFREDZAAMHEID 
VAN ELKE HOBOKENAAR 

 

Hoboken is meer dan de Kioskplaats alleen. Er zijn heel wat verschillende 
wijken en elke wijk heeft daarbij zijn specifieke eigenheid. Moretusburg is de 
hoofdstedenwijk niet en omgekeerd en ook Groen Zuid heeft zo zijn eigen 
karakter. Elke wijk verdient dus ook een eigen aanpak, een wijkwerking op 
maat die elke wijk op zich moet versterken met als resultaat, een nog sterker 
Hoboken. 

 

 We stappen als district mee in de wijkwerking op maat. Samen met de 
stadsmariniers, met onze verenigingen, ondernemers en burgers nemen we 
initiatieven om onze wijken te versterken en de leefbaarheid te verhogen. 
 

 Het district voert actie tegen de groeiende vereenzaming over alle leeftijden 
heen. Wijkwerkers en stadsmariniers detecteren vereenzaming of familiale 
problemen en signaleren die aan de bevoegde hulpverleners. Een aanpak op maat 
van de leeftijdscategorie is wenselijk, hierbij kunnen zowel jeugdraad als 
seniorenraad helpen. 
 

 Bewoners die zelf initiatieven nemen om mensen samen te brengen, blijven we 
ondersteunen. Straatfeesten, buurt BBQ’s enz. worden verder aangemoedigd 
en mee mogelijk gemaakt.  
 

 In de wijkwerking maken we verder werk van de specifieke strijd tegen de  
eenzaamheid.  We denken daarbij aan ontmoetingsdagen voor eenzame 
ouderen, belprojecten zoals de telefonische gezelschapsdienst waarbij senioren 
die dat wensen op een vast tijdstip gebeld worden door een vrijwilliger. 
 

 De strijd tegen de armoede wordt verder gezet en daarbij blijft onder meer de 
Welzijnsschakel een bevoorrechte partner. 
 

 Via een sneeuw- en vuilnistelefoon helpen vrijwilligers bejaarde buurtbewoners 
om sneeuw te ruimen en vuilnis naar de sorteerstraat te brengen. 
 

 Bestaande dienstencentra blijven belangrijk en we pleiten voor een 
bijkomende inplanting van dienstencentra  waar nodig (Oudestraat, Zwaantjes). 
Reeds bestaande dienstencentra worden waar mogelijk vernieuwd (Kleine Heide). 
 

 Er is de nodige ondersteuning voor wie niet of minder goed overweg kan met 
computer en digitale dienstverlening. We richten multimediasessies in 
buurthuizen en/of dienstencentra in.  
 

 Extra aandacht voor senioren en mensen met een beperking op het vlak 
van de toegankelijkheid van het openbaar domein, onder meer door te 
voorzien in verlaagde boordstenen aan oversteekplaatsen en het “obstakelvrij” 
houden van voetpaden. 


