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Hoboken, district onder stroom!  

Hoboken is een district met een rijk verleden, een lusthof waar de rijke 
Antwerpenaar kwam uitrusten in weelderig groen. Die landelijke luxe heeft Hoboken 
nog steeds, hier willen we de volgende jaren maximaal op inzetten zodat Hoboken 
terug het district waar we trots op kunnen zijn.  

In geen ander district liggen de mogelijkheden zo voor het rapen. Nergens is het 
dorpse gemeenschapsgevoel in zo’n unieke combinatie met het stedelijke niveau 
terug te vinden. Geen enkel ander district heeft zoveel opportuniteiten.  

Dit programma is een blauwdruk voor de komende 10 jaar. Een project waarbij 
we beroep willen doen op u. Het toekomstige Hoboken moet een project van ons 
allemaal samen worden. 

Als we van Hoboken echt ons droomdistrict willen maken moeten alle 
Hobokenaren met de stad, de regionale en federale overheden, ja zelfs met Europa 
samenwerken. Zowel met onze middenstand als met onze ‘grote industrie’ moet er 
op al die niveaus  vanuit een vernieuwendevisie over Hoboken aan een sterke 
positieve beeldvorming gewerkt worden. Die gemeenschappelijke visie en trots over 
ons district is onze sterkte..  

Een toekomstgerichte visie is een vooruitstrevende visie die de opportuniteiten 
erkent en realiseert. Een krachtig vernieuwend beleid dat we samen uitvoeren is het 
instrument.   

Hoboken, gelegen aan de Schelde in het vele groen en toch naast de ‘grote stad’ 
en de vele invalswegen. Dat is ons vertrekpunt voor de ontwikkeling van het meest 
gezellige, groene en bruisende district waar ook duurzame, economische 
bedrijvigheid welkom is. Daar maken wij samen, sp.a en Groen, voor U allen werk 
van. 

Benieuwd hoe we dit willen doen? Lees dan even met ons mee. 



Het fijnste district om te wonen met veilige straten en pleinen 

 

Wij ijveren voor aangename straten en pleinen die elke inwoner uitnodigen tot 
gebruik ervan maar ook aanzetten tot een correct gebruik. De voorbij jaren werden 
reeds enkele straten aangepakt zoals de Maria-Henriëttalei, de Berkenrodelei, de 
Dokter Coenstraat en de Krugerstraat. De volgende jaren zetten we dit werk verder. 
Moretusburg moet prioritair aangepakt worden. Ook de Lage Weg staat hoog op 
onze lijst. Het jammerlijke failliet gaan van Lemmerz schept tegelijkertijd ook de 
mogelijkheid om de buurt een kwaliteitsvollere invulling en nieuwe impuls te geven. 

Verder willen we meer inzetten op het structurele onderhoud van onze straten. 
Putten, losliggende tegels en scheuren zijn terechte ergernissen die snel en gericht 
aangepakt moeten worden. Dit doen we via een efficiënt en laagdrempelig meldpunt 
dat snel gevolg geeft aan de gemelde problemen. We screenen de toestand van alle 
straten en maken een onderhoudsplanning zodat structureel onderhoud mogelijk is.  

Iedereen wil graag in een buurt wonen die niet geteisterd wordt door doorgaand 
autoverkeer. De volgende jaren maken we samen met de stad werk van een nieuw 
wijkcirculatieplan.  Dat zal het sluipverkeer uit woonwijken houden.  

We willen mensen stimuleren de auto aan de kant te laten en vaker te voet te 
gaan, de fiets of het openbaar vervoer te gebruiken. Toch geven studies aan dat heel 
veel van de verplaatsingen minder dan 5 km bedragen en dus evengoed met ander 
vervoermiddel (fiets of openbaar vervoer) of zelfs te voet kunnen gebeuren. We 
zorgen ervoor dat alle wijken een veilige fietsverbinding hebben met het centrum en 
we op een veilige comfortabele wijze van ons district in de stad raken.  We gaan 
verder met de aanleg van nieuwe fietspaden zoals gebeurde in de Berkenrodelei. De 
Harold Rosherstraat, Boombekelaan, Maccabilaan, Leo Bosschartlaan moeten een 
fietspad krijgen. Ook bestaande fietspaden in slechte staat moeten worden 
aangepakt. De Weerstandslaan, Schroeilaan, Broydenborglaan of het veel te smalle 
fietspad langs de krijgsbaan tussen het Schoonselhof en Fort 8 moeten prioritair 
onder handen worden genomen. Tot slot maken we sluitende fietsverbindingen door 
de ontbrekende schakels aan te leggen. Zo leggen we de Antwerpsesteenweg 
tussen de Draaiboomstraat en de Kioskplaats en de Oudestraat tussen 
Antwerpsesteenweg en Dokter Coenstraat heraan met veilige fietspaden en creëren 
we een nieuwe fietsverbinding tussen het centrum van Hoboken en Don Bosco.  

Hoboken staat vol met architecturale parels. We lichten deze veel beter uit zodat 
onze trots ook zichtbaar wordt. Donkere plaatsen moeten geïnventariseerd worden 
en voorzien van betere openbare verlichting. Duurzame en ecologische materialen 
moeten de norm zijn en ook de verlichting mag best wat minder energie verslinden. 

Het ambitieuze masterplan voor Hoboken schetst de vele mogelijkheden voor ons 
district. De uitbouw van een sterk winkelcentrum, de betere verbinding met de 
Schelde en de integratie van het vele groen zijn enkele van de speerpunten die we 
de volgende jaren willen realiseren.  



Wij willen een nieuw en echt centrumplein met plaats voor mooie terrassen en 
waterpartijen. Een plein waar kinderen veilig kunnen spelen en waar het ook ’s 
avonds aangenaam en veilig vertoeven is.  

Ook de Kapelstraat heeft dringend nood aan een duw in de rug. Dit doen we door 
de heraanleg van het centrum. We ijveren voor een Lightrail en voor het opnieuw in 
gebruik nemen van de oude droogdokken om de overzet te laten aanmeren om zo 
de Kapelstraat een tweede adem te geven.  

Ons district moet de schakel vormen tussen het stedelijk beleid en de 
Hobokenaars. Het geeft aan wat er leeft bij buurtbewoners en signaleert tijdig 
problemen.  We dringen aan bij de stad om een integraal veiligheidsbeleid op maat 
uit te werken. De Draaiboomwijk verdient onze bijzondere en blijvende aandacht. Uit 
de aanpak van het Bisthovenplein in Deurne zien we dat dit werkt. Door intens 
overleg van stad, district, de jeugdwerkers en de buurt met de jongeren is dit nu 
opnieuw een aangenaam plein.   

 

Met veel Groen 

Groen heeft een positieve invloed op ons allemaal. Het is leuker om tussen te 
wonen, zet mensen aan om vaker naar buiten te komen, is goed voor de 
luchtkwaliteit en vergroot de biodiversiteit. 

Hoboken is nu al het groenste district. Met het mooie Sorghvliedtpark, Fort 8 en 
zelfs een groot natuurgebied met wilde koeien en paarden! Dit alles net om de hoek 
van onze historische binnenstad. Jammer genoeg zijn niet alle wijken in Hoboken 
even goed bedeeld. In de minst groene wijken zoals Hoboken Noord willen we deze 
legislatuur starten met het vergroenen van bestaande 
pleinen:Lageweg/Meetjeslandstraat, Kempenlandstraat, Waaslandstraat.  

We behouden het aanwezige groen en zorgen ervoor dat het verder zeer goed 
onderhouden wordt.  

We verbinden het groen met elkaar. Dit is niet alleen goed voor het behoud van 
bepaalde plant- en diersoorten, het stimuleert ook om die groene plekken meer en 
beter te gebruiken.  

Tot slot breiden we het groen in ons district nog verder uit. 500 bomen extra is 
ons doel. We ondersteunen bewoners die hun voortuin ontharden of een geveltuin 
aanplanten. Leegstaande bedrijfsruimtes willen we vervangen door groen en 
volkstuinen zodat Hoboken weer die mooie toegangspoort kan worden voor de rest 
van ’t Stad. Braakliggende gronden willen we tijdelijk beplanten in overleg met de 
eigenaars en samen met onze buurtvrijwilligers.  

Op straat- of wijkniveau willen we werken met wijkcontracten en wijkbudgetten 
voor het beheer van het groen.  

 



Bij nieuwe ontwikkelingen in Hoboken nemen wij de regie op zodat er naast 
woningen ook voldoende groen maar ook kinderdagverblijven en scholen worden 
voorzien. Scanfil is een mooi voorbeeld: 4 ha park erbij, maar ook nieuwe 
kinderopvang en sociale woningen tussen private woningen. Voldoende 
parkeerplaats en een goede bereikbaarheid van deze nieuwe ontwikkeling is een 
must. Bijkomende parkeerdruk op de omgeving is geen optie.  

In Sorgvliedtpark en Fort 8 zijn er heel wat mogelijkheden voor aangename 
horeca. Samen met de stad kijken we wat er mogelijk is.  

Net zoals in andere districten plaatsen we publieke barbecues in de parken en 
meer openbare toiletten.  

Het ‘eikenbos’ aan de Hollebeek moet behouden blijven. We sluiten een 
beheersovereenkomst af tussen Natuurpunt Hobokens polder vzw, het actiecomité 
Hollebeek en de overheid voor het onderhoud en beheer van deze gronden.  

 

Een Mobieldistrict 

Hoboken wordt omarmd door de Schelde.  Vlakbij ’t Stad maar zonder de drukke 
verkeersassen. Hier is alles in de buurt zonder de files en bijhorende 
verkeersoverlast. Als we ons district verder willen ontwikkelen moeten we ervoor 
zorgen dat we mobiel blijven.  

De rode draad hierbij is het STOP principe. Op de eerste plaats komen de 
Stappers en Trappers, dan het openbaar vervoer en dan de auto. We willen de auto 
niet wegpesten maar ervoor zorgen dat voetgangers en fietsers zich veilig kunnen 
verplaatsen. Dit doen we samen met de vele bedrijven van Hoboken. Samen werken 
we aan een mobiel en veilig district. 

We werken aan een veilig fietspadnetwerk met slimme lichten en veilige 
kruispunten. De kruispunten aan de Sint-Bernardsesteenweg en aan het 
Schoonselhof staan vooraan op de lijst. 

Fietsers moeten hun fiets ook veilig kunnen achterlaten. We plaatsen meer en 
betere fietsparkeervoorzieningen op het openbaar domein. In buurten met 
rijwoningen (zonder garages) willen we meer collectieve en veilige plekken om 
fietsen te stallen. Dit kan in bestaande gebouwen en buurtparkings of door 
fietstrommels te plaatsen.  

Vélo kent in de binnenstad een groot succes. Wij pleiten voor vélostations in 
Hoboken. 

Hoboken moet een district worden met een toekomstgericht openbaar vervoer. 
We blijven geloven in de tram. We creëren knooppunten waar de belangrijke lijnen 
elkaar kruisen. We ijveren voor een Lightrail zodat de spoorlijn meer en ook in het 
weekend wordt gebruikt. Samen met de stad ijveren we voor het uitbreiden van het 
tramnetwerk. Tram 24 richting Hemiksem en de verlenging van tram 2 en 4. Wij 
ijveren ook voor een tramlijn die de districten rond Antwerpen verbindt. De bediening 



van Groen Zuid en een aansluiting met de Lightrail zijn noodzakelijk. Zo krijgen we 
meer mobiliteit met minder bussen. 

Met de bedrijven en scholen uit Hoboken willen we samenwerken en 
vervoersplannen opstellen zodat overbodig autoverkeer wordt geweerd.  

Autodelen (cambio ea) en elektrisch rijden introduceren we in Hoboken. 
Elektrische wagens maken niet alleen minder lawaai, ze stoten bovendien veel 
minder vervuilende stoffen en gassen uit. In Hoboken starten we met een oplaadpunt 
voor elektrische wagens en fietsen. 

We bouwen verder aan veilige schoolomgevingen. De voorbije jaren werden de 
Steynstraat, Weerstandslaan en Dokter Coenstraat aangepakt. De komende jaren 
pakken we de Oudestraat, Lage Weg, Distelvinklaan, Hendriklei en Onderwijzerstraat 
aan.  

We zetten verder in op snelheidsremmende maatregelen in straten waar we 
vaststellen dat er te snel gereden wordt. We werken hiervoor samen met de 
verkeerspolitie om op basis van juiste metingen maatregelen te nemen. De 
Broydenborglaan en de Van De Perrelaan werden de voorbije jaren al aangepakt. De 
maatregelen in de Jozef Leemanslaan moeten herbekeken worden.  

 

Een Bruisend district  

We blijven de door de bewoners georganiseerde straat- en buurtfeesten 
ondersteunen maar gaan nog verder door verenigingen en buurtorganisaties beter te 
helpen bij subsidie-aanvragen, de regelgeving, de communicatie en de logistieke 
problemen.   

Ons district kent heel wat artiesten onder haar bevolking zoals onlangs ook bleek op 
‘Ten Zuiden van ’t Zuid’! We mogen daar terecht fier op zijn en dat vaker tonen. Dit 
evenement krijgt een vervolg. 

Daarnaast is er heel wat activiteit in onze wijken met hun cultuurstraten, 
cafésportverenigingen, de toneelgezelschappen, de harmonie,…, we blijven al deze 
verenigingen ondersteunen.  

Het Gravenhof moet een cultureel centrum worden met een programmering op maat 
van ons district en met een brede uitstraling. In Fort 8 voorzien we extra ruimte voor 
het verenigingsleven.  

Hoboken maakt plaats voor nieuw talent. We voorzien ruimte waar jonge artiesten of 
kunstenaars hun creativiteit kunnen uitleven. Ruimte die in de binnenstad vaak 
ontbreekt.  

De werking van het UIT-huis dat deze legislatuur zijn deuren opende in de 
bibliotheek in de Kapelstraat breiden we uit en stimuleren verder de samenwerking 
tussen de verschillende diensten zoals de jeugddienst, cultuurdienst en 
seniorenwerking.  We maken plaats vrijvoor extra vergaderruimte voor verenigingen. 



Vele verenigingen hebben te kampen met huisvestingsproblemen zoals te weinig 
ruimte of te hoge kosten voor het onderhoud van hun lokalen. We bekijken samen 
met de verenigingen hoe we de beschikbare ruimtes optimaler kunnen gebruiken 
zodat er niet alleen meer verenigingen terechtkunnen maar ook dat de kosten 
verminderen.   

We brengen kunstwerken aan in onze parken en plantsoenen en werken daarvoor 
samen met oa het Middelheimmuseum. Nello en Patrasche verdienen een mooiere 
en meer zichtbare plek.  

Het roerend erfgoed wordt verzameld en bewaard door de lokale erfgoedpartners, 
we ondersteunen deze verder in hun werking. De bestaande 
samenwerkingsovereenkomsten worden verlengd en waar nodig uitgebreid.  

Ons erfgoed brengen we beter naar buiten. We stimuleren onze lokale erfgoed 
partners tot participatie aan evenementen zoals erfgoeddag, open monumentdag, 
heemkundedagen, jaarmarkt en -markt. Een sterke ondersteuning is nodig zodat 
onze erfgoedpartners mee kunnen werken bij de herdenking van de Eerste 
Wereldoorlog.  

Tot slot ondersteunen we ze bij de organisatie van éénmalige evenementen 
activiteiten, of projecten met lokale en bovenlokale uitstraling.  

Ook mensen met een mobiliteitsbeperking moeten toegang hebben tot ons erfgoed. 
We plaatsen een lift in kasteel Broydenborg.  

Ons district heeft een rijk verleden en er is heel wat moois te ontdekken. Samen met 
Antwerpen Averechts en de heemkundige kring organiseren we wandelingen om de 
pracht van het historische Hoboken te ontdekken. We denken ook aan een specifiek 
wandelparcours dat leidt langs de mooiste plekjes.  

Onderhoud van onze onroerend erfgoed verdient onze blijvende aandacht. We 
ijveren voor bijkomende budgetten voor renovatie, op welk niveau dan ook.  

 

Een Sociaal district 

 We willen het aantal BiB-punten uitbreiden.  Dit zijn mini-bibliotheekjes met een 
beperkt aanbod aan kranten, tijdschriften en boeken die zeer lokaal ingeplant 
worden, bijvoorbeeld in dienstencentra en rusthuizen. Zo is de bibliotheek voor 
iedereen bereikbaar.  

Internet is de norm in onze maatschappij. Het district wil gratis Wifi-punten installeren 
waar men kan inloggen met pc, smartphone en andere toepassingen. Ook het aantal 
pc’s met internetaansluiting op openbare plaatsen worden uitgebreid. Computers, 
gsm, internet en andere multimedia, leent zich volgens ons perfect om verschillende 
generaties dichter bij elkaar te brengen.  We zetten het intergenerationeel project 
waarbij jongeren de oudere generatie leert deze toestellen en technieken te 
gebruiken verder.  



Voor onze senioren zijn er alvast twee nieuwe dienstencentra gepland: één in 
Moretusburg en één in Groen Zuid. We zetten in op een inclusief beleid met een 
aanbod aan culturele, sportieve en vormingsactiviteiten voor iedereen, ook voor de 
senioren. Zoals met de andere verenigingen krijgen ook onze seniorenverenigingen 
verdere ondersteuning vanuit het district. De rol van de seniorenconsulent is hierbij 
van cruciaal belang. Deze is en blijft een belangrijke schakel en medewerker om het 
seniorenbeleid gestalte te geven.  

De seniorenraad zal eveneens een belangrijke rol spelen. Zij weten als de beste wat 
de noden en behoeften zijn van onze senioren. Zij hebben een belangrijke rol in het 
signaleren van hiaten in het aanbod van de seniorenwerking maar ook in het 
adviseren over alle beleidsniveaus heen.  Deze adviezen zijn heel belangrijk om de 
diverse beleidsinitiatieven voldoende af te stemmen op senioren.  Zo waken zij er 
bijvoorbeeld mee over dat straten en pleinen bij heraanleg maximaal toegankelijk 
zijn.  

We behouden de premies voor de aankoop van hulpmiddelen om langer thuis te 
kunnen blijven wonen. Om tegemoet te komen aan de grote vraag aan serviceflats, 
ijveren we bij stad en het zorgbedrijf om de capaciteit hiervan verder uit te breiden.  

De taxicheques maken we bekender bij de mensen die hiervoor in aanmerking 
komen. 

Verder nemen we initiatieven om eenzame of in armoede levende senioren sneller te 
bereiken. We werken hiervoor nauw samen met de wijken en vrijwilligers die nog 
meer waardering verdienen voor hun belangeloze inzet. We ondersteunen hen door 
extra opleiding en vorming aan te bieden.  

De ouderenweek met haar breed gamma aan activiteiten en de jaarlijkse uitstap voor 
senioren willen we behouden. 

Tenslotte promoten we opnieuw de griepvaccinatie bij ouderen boven de 65 jaar.     

 

Een Jong en sportief district 

De voorbije jaren hebben we onze sportclubs ondersteund en dit zetten we de 
volgende jaren verder met een focus op de clubs waarbij de amateursportbeoefenaar 
centraal staat.  

Professionele clubs ondersteunen we als ze niet enkel kiezen voor competitiviteit 
maar ook voor sportiviteit en een kwaliteitsvolle jeugdopleiding. Jeugdtrainers krijgen 
nu reeds een deel van hun opleidingskosten terug en dat zetten we verder.  

Het masterplan dat uitgewerkt wordt voor Fort 8 kan een antwoord bieden op de 
grote vraag naar extra sportterreinen.  

De voorbije jaren hebben we een loopparcours uitgewerkt aan Fort 8 en zijn er 
openlucht fitnesstoestellen geïnstalleerd. We zien erop toe dat deze goed 
onderhouden blijven. Verder zoeken we naar nieuwe plaatsen waar we dit kunnen 
ontwikkelen zoals in Hoboken noord.  



Hoboken heeft heel wat sportinfrastructuur.  Jammer genoeg is ze niet altijd even 
bekend. We moeten ervoor zorgen dat deze infrastructuur een ruimer publiek bereikt.  
We willen ook meer samenwerking tussen sport en onderwijs zodat scholen hun 
zalen buiten de schooluren openstellen voor sport- of andere verenigingen.  

We stimuleren senioren en mensen met een handicap om te sporten.We 
informeren hen beter overhet aanbod en organiseren een sportdag voor personen 
met een handicap. 

Hobokenaars die opmerkelijke sportieve prestaties neerzetten, waarderen we 
door hen op een gepaste manier in de bloemetjes te zetten. 

Hobokense sportevenementen die uitstraling hebben buiten het district zoals de 
jaarlijkse Jaak Schram Cross en de scholenveldloop die samen met Wilrijk wordt 
georganiseerd blijven we ondersteunen.   

Hoboken is een jong district met veel jonge gezinnen. Voor hen is speelruimte en 
groen in de nabijheid ontzettend belangrijk. We breiden die speelruimte verder uit. 
De herinrichting van het Hydepark wordt het eerste nieuwe (speel) park. 

Ook Hoboken noord heeft nood aan extra speelruimte.  De 
Weerstandslaan/Hendriklei en de Meetjeslandstraat/Lage weg krijgen als eerste een 
nieuw speelplein.   

Met de scholen in Hoboken maken we afspraken om hun speeltuin/plaats ook 
open te stellen voor de buurt buiten de schooluren.  

We ondersteunen jeugdverenigingen bij het indienen van subsidieaanvragen.   
We betrekken hen meer bij het uittekenen van het beleid en blazen de jeugdraad 
terug nieuw leven in.  

We juichen toe dat jeugdverenigingen bij Trix en Zappa materiaal kunnen 
aanvragen en afhalen.  Voor sommige verenigingen blijkt afhalen moeilijk te 
organiseren, we bekijken met de stad of dit anders kan. 

Het behalen van een diploma is niet voor alle jongeren even evident. Vaak 
ontbreekt het aan een rustige plek om huiswerk te maken of missen ze begeleiding 
hierbij.  Alle jongeren moeten maximaal kansen krijgen om hun diploma te behalen.  
Samen met de scholen organiseren we huistaakbegeleiding. 

Helaas kent ook Hoboken wel wat jeugdwerkloosheid en dit terwijl verschillende 
werkgevers in het district met openstaande vacatures zitten. Samen met de stad 
zoeken we creatieve oplossingen om deze twee fenomenen aan te pakken.    

 

Een Welvarend district 

De heraanleg van het centrum moet onze middenstand extra zuurstof geven. Op 
andere plaatsen is al aangetoond dat heraanleg voor een nieuwe adem zorgt. Adem 
die Hoboken dringend nodig heeft. 



Samen met de stad ijveren we om van de Kioskplaats en Kapelstraat opnieuw 
een bruisend winkelcentrum te maken. We doen dit door een strategisch plan uit te 
werken. Een divers en evenwichtig gespreid aanbod van lokale winkels maakt deel 
uit van deze strategie. Dit moet ook buiten het centrum het doel zijn.  

We steunen projecten om leegstaande gebouwen tijdelijk te gebruiken of vitrines 
aan te kleden.  

Ten noorden van Hoboken komt het toekomstgericht bedrijvencentrum Blue Gate. 
Samen met de nieuwe activiteiten op de oude industriële sites ontstaat in Hoboken 
een ‘groen hightech bedrijvencluster’.  

De combinatie bedrijven en bewoners is niet altijd even eenvoudig. Samenleven 
met grote bedrijven in de buurt brengt heel wat problemen met zich mee. Bewoners 
willen terecht dat er rekening gehouden wordt met hun klachten. Vaak voelen ze zich 
nu in de steek gelaten. We bouwen een structureel overleg uit tussen bedrijven en 
inwoners om samen naar oplossingen te zoeken.  

 

Een district van ons allemaal 

Elke Hobokenaar is een partner van het bestuur. Bewoners krijgen een echte stem in 
het beleid via wijkfora, klankbordgroepen, inspraakwandelingen en andere 
contacten. Inspraak mag zich niet beperken tot openbare werken en mag zeker niet 
alleen via de klassieke infomomenten en hoorzittingen gebeuren. Hobokenaars 
moeten meer aangeven wat hen nauw aan het hart ligt. We moeten hiervoor ook 
doelgroepgericht werken.  

Klachtenmanagement in het bijzonder verdient onze aandacht. Klachten moeten 
serieus genomen worden en opgevolgd. We leggen onszelf strikte normen op voor 
korte behandelingstermijnen waarin Hobokenaars antwoord krijgen.   

Minstens tweemaal per jaar gaat het districtscollege met elke wijk in overleg om het 
gevoerde beleid te evalueren en bij te sturen.  

Het communicatiebeleid vanuit het district moet verder uitgewerkt en 
doelgroepgericht worden. Zeker bij werken in de straat moeten bewoners beter 
geïnformeerd worden over mogelijke hinder en voortgang van de werken. De 
moderne media schuwen we niet. Voor diegenen die hier geen toegang toe hebben 
moet een aangepast beleid ontwikkeld worden.  

 


