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6. HOBOKEN IS EEN BRUISEND DISTRICT 
 

 

Hoboken leeft opnieuw en dat willen we absoluut zo houden. Het aanbod aan 
activiteiten en feestelijkheden is niet alleen vergroot de laatste jaren, er is ook 
steeds meer volk aanwezig en dat kan alleen maar toegejuicht worden. 

Verveling is ons vreemd en dat moeten we zo behouden! 

 

 

6.1 OMDAT MENSEN ZICH VERENIGEN 
 

 We blijven inzetten op evenementen die kwalitatief top zijn en voor Hoboken 
het verschil blijven maken.  
 

 Het ondersteunen van verenigingen en bewoners(groepen) blijft van groot 
belang. De activiteiten die zij organiseren  vergroten immers de onderlinge 
samenhorigheid en de sociale cohesie tussen de bewoners. 
 

 Wijkraden worden gepromoot als instrument om de sociale verbondenheid te 
bevorderen en/of te vergroten. 
 

 De 11 juli-viering blijft prominent geprogrammeerd staan voor ons district. 
 

 De succesvolle evenementen van de laatste jaren waaronder Camping Louisa, 
de buitenspeeldag, het sinterklaasfeest, de jaarmarkt, de nieuwjaarsreceptie, de 
kerstmarkt die opnieuw tot leven is gekomen, blijven vanzelfsprekend op het 
programma en worden aangevuld met nieuwe initiatieven die geografisch 
verspreid worden over Hoboken en waarbij er rekening wordt gehouden met de 
omwonenden. 
 

 Nieuwe initiatieven willen we tijd geven en ondersteunen om op lange termijn 
iets op te bouwen. We willen deze nieuwe initiatieven aanmoedigen door extra 
ondersteuning, mits duidelijke afspraken over termijn, parameters en evaluatie. 
Bestaande initiatieven die reeds jarenlang enkel overleven dankzij districtssteun 
moeten zelfbedruipend worden.  
 

 Extra inspanningen worden gedaan om in de voormalige koetshuizen in Park 
Sorgvliedt een horecazaak te laten herbergen.  
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6.2 DOOR RUIMTE TE GEVEN AAN ONZE JONGEREN 
 

 De districten zijn volledig bevoegd geworden voor het lokale jeugdbeleid. We 
kunnen nu dus volop inspelen op de noden van onze jongeren en hun 
verenigingen. 
 

 Deelnemen aan het vrijwillig jeugdverenigingsleven heeft een sterke positieve 
impact op het leven van alle jongeren.  Daarom zullen wij in samenwerking met 
de scholen een sterke campagne voeren om de toeleiding naar de 
jeugdbeweging vanuit alle hoeken en kanten van de Antwerpse samenleving te 
stimuleren. Als sluitstuk organiseren we een jaarlijkse dag voor alle 
jeugdverenigingen in Hoboken. 
 

 Waar mogelijk zorgen we voor extra speelgelegenheden, gecombineerd met het 
nodige groen, o.m. op de site van de kerk in de Krugerstraat. We hebben daarbij 
ook aandacht voor kinderen met een beperking. 
 

 We zorgen niet alleen voor voldoende speeltuinen, we zorgen ook voor het 
onderhoud ervan. Netjes onderhouden speeltuinen dwingen nu eenmaal meer 
respect af voor de infrastructuur dan halve vuilnisbelten. 
 

 We gaan mee actief op zoek naar veilige locaties die door jongeren kunnen 
gebruikt worden voor hun fuiven. Ouders moeten gerust kunnen zijn dat hun 
kinderen niet te ver van huis moeten gaan om te kunnen feesten. De 
“blikfabriek” op de voormalige site van Lemmerz kan daar specifiek rekening 
mee houden.  
 

 Jeugdverenigingen moeten actief ondersteund worden. Niet zozeer met harde 
centen of subsidies, maar wel door tussenkomst van de jeugdantenne, op 
logistiek vlak, inzake communicatie enz.  
 

 Na enkele succesvolle proefprojecten kan nu effectief gewerkt worden aan de 
uitbouw van een volwaardige skate infrastructuur. 
 

 De samenwerking tussen de scholen en het district dient verder 
gestimuleerd te worden, onder meer door het oprichten van bijkomende 
studiebegeleidingsdiensten en/of het verder uitbouwen van de reeds bestaande. 
 

 We ondernemen terug een poging om de jeugdraad te activeren zodat zij meer 
betrokken kunnen worden in het jeugdbeleid in Hoboken. 
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6.3 DOOR IEDEREEN TE LATEN SPORTEN 
 

 Door de verdere decentralisatie komt de volledige sportantenne onder de 
bevoegdheid van het district te vallen: een zeer lokale sturing van deze 
bevoegdheid wordt derhalve mogelijk. De subsidies voor sportclubs moeten 
sowieso transparant en volgens een objectief systeem toegekend worden 
zodat alle Hobokense clubs ervoor in aanmerking komen.  
Ook kleinere clubs en verenigingen van minder gekende sporten hebben hun 
maatschappelijk nut. 
 

 De lokale sportraad is en blijft een partner in het beleid van het district, en werkt 
actief mee aan de uitwerking van het sportplan en de omzetting van ideeën en 
concepten in concrete lokale acties.  
 

 Scholen worden aangemoedigd om hun sportinfrastructuur na de schooluren 
open te stellen voor sportclubs. 
 

 Het district krijgt een grotere inspraak in de verdeling van de zaaluren in 
sporthallen in Hoboken. Clubs uit Hoboken moeten in Hoboken kunnen sporten en 
niet verplicht worden om de sporthallen van andere districten of zelfs van buiten 
de stad te gaan opzoeken. 
 

 Ook de recreatieve sporter, buiten clubverband, mag niet uit het oog verloren 
worden. Het succes van de open lucht fitness toestellen bewijst dat. We zetten 
in op een uitbreiding van die recreatieve open lucht toestellen waar mogelijk. 
 

 Met laagdrempelige wijksportactiviteiten wil het district bewoners aanzetten om 
te bewegen, met nadruk op jongeren en senioren. 
 

 Ook mensen met een beperking moeten alle kansen krijgen om te kunnen 
sporten. We ondersteunen en stimuleren de specifieke G-sport 
initiatieven. We hebben aandacht voor een degelijk sportaanbod voor personen 
met een beperking.  
 

 Sportclubs die hun trainers specifieke cursussen laten volgen moeten 
daarvoor financieel ondersteund kunnen worden. Verantwoord sporten en laten 
sporten kan zo aangemoedigd worden.  
 

 We ijveren samen met de Stad voor de aanleg van kunstgrasvelden waar 
mogelijk voor sportclubs die dit financieel niet zelf kunnen dragen. 
 

 We brengen de noden van alle sportclubs in kaart wat betreft hun openlucht 
accommodatie en ijveren mee waar mogelijk voor de invulling ervan.  
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6.4 DOOR EEN GEVARIEERD CULTUURAANBOD 
 

 Het cultureel aanbod dient gevarieerd te zijn en voor iedereen iets te bieden te 
hebben. We zetten nog meer dan reeds het geval is, in op een laagdrempelig 
cultuuraanbod. 
 

 We streven ook naar nieuwe en vernieuwende activiteiten die bij voorkeur 
samen met lokale verenigingen en/of de middenstand kunnen georganiseerd 
worden. Het succes van o.m. de “Tournée Musicale” toont aan dat hier meer dan 
gewone interesse voor is. 
 

 Het cultuuraanbod moet meer zijn dan de optelsom van de geprogrammeerde 
voorstellingen: het Gravenhof moet vooral een ontmoetingsplaats zijn mét 
gemeenschapsvormende activiteiten. Zo zijn de kinderfestivals een schot in de roos 
en worden ze verder uitgebreid. 

 
 De initiatieven van burgers, verenigingen en ondernemingen worden maximaal 

ondersteund. Een logistiek, financieel of promotioneel duwtje in de rug kan immers 
veel betekenen om een positieve dynamiek te creëren.   

 
 Lokale cultuurverenigingen vinden bij het district een centraal aanspreekpunt voor 

het vinden van repeteerruimtes, projectondersteuning of hulp bij de organisatie van 
voorstellingen. 

 
 Voor N-VA maakt erfgoed een belangrijk deel uit van onze cultuur en tradities. 

Samen met de heemkundige kring en de fort gidsen proberen we door het gebruik 
van nieuwe media ook jongeren en kinderen warm te maken voor ons erfgoed in 
Hoboken. Dit kan eventueel in samenwerking met de scholen. 

 

 We pleiten voor een verdere intensieve samenwerking met en promotie van de 
Academie voor muziek, woord en beeldende kunsten.  
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6.5 DOOR ACTIEVE SENIOREN  
 

 N-VA Hoboken wil nog meer aandacht besteden aan de rol van senioren in het 
vrijwilligerswerk. Nagegaan zal worden welke mogelijkheden er zijn om een actieve 
oude dag door te brengen. 
 

 Ouderen moeten kunnen kiezen uit een waaier aan ontspannings- en 
ontplooiingsmogelijkheden, aangepast aan hun noden en behoeften.  Ouderen 
worden in de “wijkwerking op maat” actief betrokken bij sport, cultuur, 
huistaakbegeleiding en andere initiatieven. We willen de belangrijkste redenen 
wegnemen waarom ouderen niet aan activiteiten deelnemen, namelijk het tijdstip, de 
afstand, de bereikbaarheid of de kostprijs.  
 

 De seniorenraad blijft een bevoorrechte partner en zal verder als eerste 
aanspreekpunt geactiveerd worden. De informatiedoorstroming naar senioren 
dient op hun maat te gebeuren en via de kanalen die zij het meeste gebruiken. 

 
 We blijven inzetten voor voldoende assistentiewoningen en via de 

woonaanpassingspremie ondersteunen we senioren die thuis kunnen blijven 
wonen mits enkele kleine woonstingrepen. 

 
 De mantelzorgpremie wordt behouden en toegekend aan iedereen die daarvoor in 

aanmerking komt. 
 

 De samenwerking met de dienstencentra blijft behouden en waar mogelijk 
geoptimaliseerd. 

 
 De wijk Stuyvenberg heeft dringend nood aan een ontmoetingsplaats voor senioren. 

Daarom gaan we snel in gesprek met het Zorgbedrijf om te bekijken of hier geen 
ruimte is voor een dienstencentrum. 

 
 Senioren voelen zich goed in het district en maken actief deel uit van het 

gemeenschapsleven. Via kleinschalige initiatieven zetten we hen aan tot bewegen, 
bv. door petanquevelden te plaatsen op plaatsen waar ze elkaar kunnen 
ontmoeten. 

 

 

 

 

 

 

 

 


