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Een kleine tien jaar geleden verkeerde Antwerpen in een diepe crisis. Het volledige stads-
bestuur en de top van politie en administratie waren afgetreden of ontslagen na beschul-
digingen van malversaties en onbehoorlijk bestuur. Het vertrouwen in de politiek was 

weggezakt tot een absoluut dieptepunt en de verdeeldheid in Antwerpen was groot: tussen de 
Antwerpenaars en hun politieke vertegenwoordigers, tussen die politici onderling, tussen jonge 
en oude Antwerpenaars, nieuwe Antwerpenaars en ‘echte’ Sinjoren , tussen de verschillende 
districten en stadswijken, ...

In juli 2003 trad een nieuwe bestuursploeg aan met één duidelijke missie: van Antwerpen de 
meest aantrekkelijke omgeving maken om te wonen, werken en bezoeken. Daarvoor werd 
zwaar geïnvesteerd, in stenen en in mensen. Antwerpen ging op de schop: er kwamen nieuwe 
grote pleinen en parken, woonwijken, musea en stadsboulevards bij, maar evengoed speeltuin-
tjes, sportveldjes, serviceflats en fietspaden. De politie en de stedelijke administratie werden 
gereorganiseerd en de oude politieke cultuur omgegooid, sportclubs en bewonersgroepen 
kregen de ondersteuning die ze verdienen en de grote én kleine cultuurspelers werden aange-
moedigd om hun kunnen te delen met zoveel mogelijk Antwerpenaars.

Tien jaar na de Visacrisis zijn de Antwerpenaars merkbaar trotser op hun stad: ze zijn terug 
fier om Antwerpenaar te zijn. Voor- en tegenstanders erkennen dat er in ‘t Stad veel ten goede 
verandert, maar we zijn het er allemaal ook over eens dat de klus nog lang niet geklaard is. We 
staan met zijn alleen veel te vaak in de file, verschillende straten liggen er nog steeds te vuil bij, 
wegenwerken slepen aan, de kwaliteit van de fietspaden laat soms nog te wensen over, in een 
aantal buurten gaat het niet goed met de veiligheid…

Kortom, Antwerpen is nog altijd niet de meest aantrekkelijke omgeving die het zou kunnen 
zijn. Wellicht zal het dat trouwens nooit worden: als Antwerpenaar kunnen we immers nooit 
helemaal tevreden zijn. Voor onze stad is alleen het beste goed genoeg. En wat vandaag nog 
het beste is, is dat morgen al niet meer. Het streven naar de meest aangename omgeving om 
te wonen, werken en bezoeken is dus per definitie een continu streven naar verbetering. Maar 
Antwerpen verdient niet minder dan dat voortdurende streven naar de beste stad.

een jonger en diverser antwerpen

Het Antwerpen van morgen stelt ons in dat streven wel voor een aantal grote, nieuwe uit-
dagingen. Het laatste decennium kent de Antwerpse bevolking een ongeziene bevolkings-
groei. In 2003 telde onze stad nog 464.000 inwoners, begin 2012 waren dat er al 506.000 
en de verwachting is dat we tegen 2030 de kaap van de 600.000 Antwerpenaars ronden. 
Indrukwekkende cijfers, zeker als je weet dat Antwerpen sinds eind de jaren zestig van vorige 
eeuw ruim dertig jaar aan een stuk inwoners verloren heeft. Voor een groei die vergelijkbaar is 
met de huidige, moeten we zelfs terug naar de jaren twintig van de vorige eeuw!
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Decennialang werd Antwerpen gekenmerkt door een stadsvlucht. Simpel gesteld: de 
Antwerpenaars die het zich konden permitteren – en zeker jonge koppels die hun eerste kindje 
kregen – vertrokken uit de stad en kochten zich een huis (of villa) met tuin in de groene rand 
rond de stad. Natuurlijk zijn er nog altijd jonge gezinnen die de stad verlaten en terug richting 
hun heimat keren (dat fenomeen zal blijven bestaan zolang het ook op het Vlaamse platteland 
goed leven blijft). Maar steeds meer mensen zien ondertussen voor zichzelf en hun kinderen 
terug een toekomst weggelegd in onze stad. Antwerpen telt hoe langer hoe meer kinderen en 
jongeren.

Meer dan een kwart van alle Antwerpenaars is op dit moment jonger dan 20 jaar, één op de 
drie Antwerpenaars is jonger dan 25. En gelet op het feit dat er vooral meer kinderen geboren 
worden (en blijven wonen) in Antwerpen, zullen die aantallen die komende jaren nog bijzonder 
fors toenemen. Eind vorige eeuw, begin deze eeuw had iedereen nog de mond vol over de 
vergrijzing. Natuurlijk dragen we nog altijd de gevolgen van de vergrijzing, maar de komende 
decennia zullen toch vooral een tijdperk van verjonging worden. Zoals het er nu naar uit ziet, 
daalt binnenkort zelfs voor het eerst sinds lang het aantal tachtigplussers in onze stad. We krij-
gen er vooral veel zestigplussers bij. Zelfs aan de bovenkant van de bevolkingspiramide zien we 
dus een verjonging.

Antwerpen wordt niet alleen jonger, maar ook diverser. Net als alle (groot)steden is Antwerpen 
al eeuwenlang een aantrekkingspool voor mensen vanuit de hele wereld die hier een nieuwe 
start willen maken. Op zich vormt dat geen probleem, integendeel zelfs, immigratie kan een 
grote verrijking betekenen zolang de nieuwkomers bereid zijn om mee te bouwen aan de 
samenleving waarvan ze zelf dromen. Rubens werd geboren in Duitsland, Plantin in Frankrijk 
en wie wil weten wat te danken hebben aan de rest van de wereld, moet maar eens een paar 
uurtjes in het MAS of de haven rondwandelen. Diversiteit is al honderden jaren een realiteit in 
Antwerpen en zal dat ook nog honderden jaren blijven. Maar hoe groter de verschillen binnen 
een samenleving, hoe moeilijker het wordt om voor iedereen dezelfde kansen te creëren en 
hoe groter ook de kans op conflicten.

de best mogelijke leefomgeving voor iedereen

Het typische kenmerk van een stad is dat er veel mensen op een beperkte oppervlakte leven, 
de bevolkingsdichtheid ligt er veel hoger dan op het platteland. Antwerpenaars hebben dus 
over het algemeen een pak minder privéruimte tot hun beschikking dan inwoners van het 
platteland. Dat maakt dat de publieke ruimte in de stad ten eerste een veel belangrijker functie 
vervult, en dat we die publieke ruimte bovendien met heel veel mensen delen. 

Investeren in kwalitatieve publieke ruimte en voorzieningen blijft de komende jaren dan ook 
cruciaal in Antwerpen. Bovendien moet die publieke ruimte afgestemd zijn op het publiek dat 
er gebruik van maakt. Gelet op de verjonging van onze bevolking, betekent dat dus dat we de 
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komende jaren met name fors zullen moeten investeren in voorzieningen voor kinderen en jon-
geren: extra speel- en ontspanningsruimte (parken, pleinen, speeltuinen, bossen, jeugdlokalen, 
fuifruimte, …) maar ook extra plaatsen in de kinderopvang en eerst en vooral: extra scholen.

Niet alleen de jongemaar álle Antwerpenaars hebben echter recht op en nood aan voldoende, 
kwalitatievepublieke voorzieningen. Met hoe meer we zijn, hoe belangrijker dat wordt. We 
zullen dus ook blijven investeren in kwalitatieve groene ruimte waar iedereen zich kan ontspan-
nen, in levendige pleinen waar we elkaar ontmoeten, in propere straten waar het aangenaam 
wandelen is, in sporthallen, cultuur- en dienstencentra voor iedereen,  Willen we bovendien 
dat iedere Antwerpenaar daarvan kan genieten, dan zullen we ook moeten zien dat we die 
investeringen voldoende spreiden over alle buurten. De afgelopen jaren gebeurde er heel wat 
in het stadscentrum en verschillende districtskernen, de komende jaren komen verscheidene 
andere buurten aan de beurt.

Antwerpen telt overigens een vijftigtal wijken en geen twee daarvan zijn gelijk, noch fysiek, 
noch qua bevolkingssamenstelling. Elk van die wijken en buurten heeft dan ook nood een 
aanpak op maat. We zullen dus in de toekomst, binnen alle geledingen van de stad, nog buurt-
gerichter moeten gaan werken om elke Antwerpenaar gelijke kansen en een gelijkwaardige 
behandeling te garanderen. Zo’n aanpak op maat impliceert ook dat we daar nog meer en 
intensiever de bewoners zelf bij zullen betrekken. 

Niemand ontkent ondertussen nogdat de vorige generaties op een weinig toekomstgerichte 
manier zijn omgegaan zijn met de ruimte en middelen die hen ter beschikking stonden. Veelal 
gebeurde dat onbewust, maar dat excuus kunnen we vandaag niet meer inroepen. Willen 
we van Antwerpen niet alleen voor de huidige maar ook voor de toekomstige generaties een 
leefomgeving maken, dan zullen we dat dus op een slimmere manier moeten aanpakken. Het 
bewaren van de open ruimte die ons rest, bouwen op een duurzame manier en investeren in 
groene economie en energie zijn vandaag allang geen onrealistische voorstellen van naïeve 
wereldverbeteraarsmeer. Het is niet meer of minder dan onze morele én rationele plicht.

Samen leven in de stad

Een stad is veel meer dan infrastructuur en voorzieningen. Antwerpen wordt in de eerste plaats 
gemaakt door de mensen die er wonen en werken. Jong of oud, alleenstaand of getrouwd, 
werknemer of ondernemer, academicus of arbeider, rijk of arm, fietser of automobilist, nieuwe 
of oude Antwerpenaar, … Hoe anders we ook zijn, we willen allemaal in de best mogelijke stad 
leven, en allemaal hebben we daar evenveel recht op. Maar dat kan alleen als we daar ook alle-
maal – ieder naar eigen vermogen – ons steentje aan bijdragen.

Dat begint in de eerste plaats met het nodige respect te tonen voor elkaar. Daarom blijven we 
steun verlenen aan het Vredescentrum van de Stad en de Provincie Antwerpen voor het uit-
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werken en uitvoeren van vredeseducatieve projecten.

Maar met hoe meer mensen we samenleven op die beperkte oppervlakte van de stad, en 
hoe meer die mensen van elkaar verschillen, hoe groter de kans op conflicten. Er zullen de 
komende jaren nog heel wat Antwerpenaars bijkomen, en onze bevolkingssamenstelling zal 
alleen nog maar diverser worden. In plaats van te focussen op al die verschillen, kunnen we 
dus maar beter kijken naar wat ons verbindt. En uiteindelijk is er maar één ding wat al die 
506.000 Antwerpenaars met elkaar delen: Antwerpen.Het gevoel van Antwerpenaar te zijn, de 
trots om te wonen niet in zomaar een stad, maar in ‘het Stad’: dat is de grootste rijkdom van 
Antwerpen, en die moeten we blijven ontginnen.

Die samenhorigheid blijvend versterken doen we dag in dag uit, van jongs af aan, door samen 
de stad te ontdekken en beleven in een Antwerpse (jeugd)vereniging, door samen te suppor-
teren voor Antwerpse sporthelden, of van typisch Antwerpse cultuur te genieten op een van 
onze vele podiaof evenementen.

Maar samen de stad maken is meer dan samen de stad beleven.In zijn meest eenvoudige vorm 
helpt iedere Antwerpenaar mee om van Antwerpen de meest aangename stad te maken door 
te werken en hier belastingen te betalen. Werken is bovendien niet alleen de meest gebruikelij-
ke manier om bij te dragen aan de maatschappij, het is ook een belangrijke manier om deel te 
nemen aan die maatschappij en jezelf verder te ontwikkelen als persoon. Wie werkt wordt daar 
als individu beter van en maakt daar de maatschappij beter mee. 

Vandaar dat het Antwerpse OCMW al jarenlang zwaar inzet op activering. Antwerpen is een 
warme stad. Iedereen die ondersteuning nodig heeft van de gemeenschap – en dat zijn we 
overigens allemaal op de een of andere manier: al is het maar bij het ophalen van ons vuilnis 
of het voorzien van onderwijs – krijgt ook hulp. Maar voor wat hoort wat: in ruil vragen we als 
samenleving ook iets terug, met name dat je alle geboden kansen grijpt om (later) ook je per-
soonlijke bijdrage te leveren aan die samenleving.

Ondanks de klemtoon op activering en het bijzonder rijke economische aanbod in Antwerpen 
– we zijn met voorsprong de grootste economische aantrekkingspool van heel Vlaanderen – 
hinkelen we nog altijd achterop inzake werkgelegenheid. Niettegenstaande er duizenden vaca-
tures openstaan, blijft de werkloosheid in onze stad hoog, vooral bij jongeren. Ook daar ligt dus 
een grote uitdaging voor de komende jaren: we zullen vraag en aanbod op de Antwerpse job-
markt nog beter op elkaar moeten afstemmen. Dat kunnen we als stad niet alleen, we hebben 
daarvoor minstens de hulp nodig van het bedrijfsleven, de onderwijswereld, de vakbonden, 
VDAB én de vele instellingen en vrijwilligers die actief zijn op het vlak van taal- en weekendon-
derwijs of huiswerkbegeleiding.

De meest succesvolle vernieuwingsprojecten in het onderwijs of de begeleiding van jongeren 
ontstonden de laatste jaren trouwens van onderuit. Bij mensen die met beide voeten in de 
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realiteit staan en proefondervindelijk ervaren hebben wat werkt en niet. Wat we als stad zelf 
doen, doen we heus niet altijd beter. Nog meer dan de voorbije jaren zullen we daarom alle 
individuele Antwerpenaars en verenigingen ondersteunen die elk op hun manier mee bouwen 
aan een nog aangenamere stad, want nog meer dan ooit geldt: alleen samen maken we van 
Antwerpen de beste stad!

Patrick janssens
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Wonen in een stad betekent met veel mensen wonen op een beperkte oppervlakte. 
Vandaag zijn we in Antwerpen met een half miljoen inwoners, de komende twin-
tig jaar komen er daar nog eens zo’n 100.000 bij en de beschikbare oppervlakte 

zal niet toenemen. We zullen dus in de toekomst nog verstandiger moeten omspringen met de 
schaarse ruimte die we met zijn allen delen. 

Als we van Antwerpen de meest aangename stad om te wonen willen maken voor die 600.000 
(toekomstige) Antwerpenaars, dan zullen er op die beperkte oppervlakte toch nog heel wat 
comfortabele en betaalbare woningen moeten bijkomen. Er is in onze stad nog voldoende 
ruimte voor nieuwe kwalitatieve woonprojecten, maar we zullen ook verstandiger moeten om-
gaan met het bestaande woningbestand, leegstand en verkrotting nog actiever moeten bestrij-
den, en meer toekomstgerichte en compactere woonvormen moeten faciliteren. 

Om de betaalbaarheid van de huizen te garanderen, is het belangrijk om als stad te blijven we-
gen op de markt – zowel wat bouwen, huren als kopen betreft. Maar een almaar belangrijker 
post in ons woonbudget worden de energiefacturen. Hoe energiezuiniger we de Antwerpse 
woningen krijgen, hoe goedkoper ze worden voor de bewoners én hoe aangenamer we de stad 
maken voor toekomstige generaties.

Aangenaam wonen betekent echter veel meer dan een dak boven ons hoofd. Zeker in de stad 
is de kwaliteit van de omgeving, de buurt waarin we wonen minstens even belangrijk. We heb-
ben allemaal nood aan een voldoende groen in de buurt, aan parken binnen wandelafstand en 
aan levendige pleinen. In die groene en levendige buurt willen we bovendien allemaal een ruim 
aanbod van (publieke) diensten vinden: scholen, kinderopvang, horeca, winkels, serviceflats, 
dienstencentra, … Gelet op de hoge geboortecijfers in onze stad, zullen we de komende le-
gislatuur daarom in de eerste plaats zwaar moeten investeren in extra infrastructuur voor de 
Antwerpse kinderen en jongeren: scholen, kinderopvangplaatsen en speelplekken.

nieuwe woonwijken en –projecten

De Antwerpse bevolking groeide de afgelopen jaren spectaculair. We zijn ondertussen met een 
half miljoen Antwerpenaars en tegen 2030 zijn we volgens de recentste verwachtingen met 
600.000.De voorbije jaren werd daarom al begonnen met de bouw of plannen voor verschillen-
de nieuwe, grote woonwijken:het Groen Kwartier op de voormalige terreinen van het Militair 
Hospitaal, Nieuw Zuid, Nieuw Zurenborg, de Cadixwijk op het Eilandje, Regatta op Linkeroever, 
Eksterlaar in Deurne en Groen Zuid op de voormalige Scanfil-site in Hoboken. Die projecten 
alleen al zullen de komende jaren meer dan 10.000 woningen opleveren. 

Maar om de verwachte bevolkingsgroei bij te houden en de prijs van de Antwerpse woningen 
onder controle te houden, blijven we het woonaanbod verhogen. Er komen dus nog nieuwe woon-
wijken bij maar tegelijkertijd willen we de beperkte open ruimte in Antwerpen absoluut behouden. 
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De stad laat de groene ruimte in woonuitbreidingsgebied die bewoners vandaag gebruiken als 
park, speelplein, tuin, sportveld of wandelbos – Silsburg, Boterlaar, Middenvijver, Puihoek, … 
onbebouwd. Om te voldoen aan de woondruk, investeert het beleid in de opwaardering van 
plekken die er vandaag verwaarloosd bijliggen en in huisvesting in de hoogte.

Voor de nieuwe woonwijken kijken we in de eerste plaats naar plekken die onderbenut wor-
den: het noorden van het Eilandje, de omgeving van het Albertkanaal, de Bretel in Borgerhout, 
de Slachthuissite en het gebied dat vrijkomt als de IJzerlaanbrug in Merksem wordt afgebroken. 
Ook voor kleinschaliger woonprojecten komen in de eerste plaats sites in aanmerking die hun 
bestaande functie zullen verliezen: bijvoorbeeld het voormalige hof van beroep op de Waalse 
Kaai dat wordt afgebroken, de Stuivenbergsite die vrijkomt wanneer het algemeen ziekenhuis 
verhuist naar het Kempisch dok, of de Begijnenstraat waar het arresthuis binnenkort verhuist.

er komen ruim 10.000 woningen bij in nieuwe woonwijken.

de bestaande open ruimte wordt bewaard, woonuitbreidingsgebieden worden 
niet aangesneden. 

Nieuwe woonwijken en woonprojectenplannen we alleen op onderbenutte plek
ken in de stad of op sites die vrijkomen omdat ze hun bestaande functie verliezen.

Aan private projectontwikkelaars blijven we normen opleggen voor de stedenbouwkundige 
kwaliteit van het project maar vooral ook voor het percentage betaalbare woningen. In het 
Groen Kwartier, Cadix, Groen Zuid, Nieuw Zurenborg en Nieuw Zuid moeten de ontwikkelaars 
de komende jaren bijna de helft van de bijna 5.000 geplande woningen op de markt brengen 
tegen een betaalbare prijs. Op Regatta gaat het om een kwart van de geplande woningen en 
moest de ontwikkelaar bijvoorbeeld nieuwe, compacte gezinswoningen met tuin aanbieden 
tegen 200.000 euro (zonder registratiekosten en BTW).

Om de prijs van het wonen te drukken en de woonkwaliteit te verhogen zullen we ook in de 
toekomst strenge voorwaarden blijven opleggen inzake het energiepeil en de geluidsisolatie 
van de nieuwe woningen.

We willen ook dat projectontwikkelaars altijd voorzien in een ruim aandeel open en groe-
ne ruimte (pleintjes en parken). Zo komt er op Nieuw Zurenborg 5 ha park, in Regatta 12 
ha en kregen we met Park Spoor Noord liefst 17 ha park extra in ruil voor 6 ha bouwgrond. 
Projectontwikkelaars zullen ook moeten bijdragen aan de bouw van voldoende basisvoorzie-
ningen in de buurt: kinderopvang, scholen, serviceflats, woonzorgcentra, ... 

Gezinnen met kinderen in de stad houden en naar de stad halen is en blijft een absolute priori-
teit. Het meest gegeerde type woning voor gezinnen is nog altijd een rijhuis met tuin, maar die 
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worden in de stad steeds zeldzamer en duurder. Meer en meer rijwoningen worden opgedeeld 
tot kleinere appartementen. We zullen de bestaande rijwoningen in de stad zoveel mogelijk 
bewaren en het aanbod weer vergroten. Bijvoorbeeld door de opsplitsing van eengezinswo-
ningen te verbieden zoals we dat recent deden in de wijk ‘2060’. In grote projecten wordt er 
bovendien altijd een percentage gezinswoningen met tuin opgenomen. In de nieuwe woonwijk 
Eksterlaar (Deurne) zal bijvoorbeeld meer dan de helft van de geplande woningen een tuin 
hebben, in Neerland (Wilrijk) een kwart van de woningen.

Gezinnen met kinderen in de stad houden en naar de stad halen blijft een prio
riteit. de opsplitsing van gezinswoningen in kleinere appartementen of studio’s 
wordt daarom een halt toegeroepen.

In nieuwe woonwijken leggen we projectontwikkelaars altijd normen op inzake:
• de stedenbouwkundige kwaliteit van de woningen
• het aandeel betaalbare woningen
• het energiepeil en de geluidsisolatie van de woningen
• het aandeel open en groene ruimte
• basisvoorzieningen: kinderopvang, scholen, serviceflats en woonzorgcentra
• het percentage gezinswoningen met tuin

betaalbaar wonen

Vandaag neemt de hoge grondprijs in de stad een te groot deel in van de kostprijs voor een 
woning. Daarom willen we dat de stad werk maakt van koopformules waarbij eigendom van de 
grond en de woning gescheiden worden. Kopers krijgen dan het recht om een woning te bou-
wen op de grond en daar voor lange tijd te wonen maar moeten de grond zelf niet aankopen.

Door in nieuwe woonwijken en –projecten bijvoorbeeld in eerste instantie te werken met een 
recht van opstal en de grond niet of pas later te verkopen, kunnen onder meer jonge starters 
makkelijker een woning verwerven. Het wordt ook mogelijk om doorgroeiwoningen te bou-
wen: huizen die verder uitgebreid kunnen worden naargelang de familiale en financiële situatie 
van de bewoners evolueert. Ook voor sociale koopwoningen biedt de opsplitsing van eigendom 
tussen eigendom van de grond en de woning heel wat opportuniteiten.

De aankoop van een eigen huis is niet voor iedereen haalbaar of wenselijk, maar ook op de 
Antwerpse huurmarkt liggen de prijzen hoog en laat de kwaliteit van de woningen vaak te wen-
sen over. We willen daarom als stad meer vat krijgen op die huurmarkt. De sociale verhuurkan-
toren in Antwerpen zitten de laatste in de lift: in 2011 hadden ze al 450 woningen in beheer. Zij 
garanderen de eigenaars van huurwoningen een vaste huuropbrengst en helpen hen – onder 
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meer dankzij stedelijke premies – bij de renovatie, het onderhoud en de administratie van hun 
woning. In ruil mogen de sociaal verhuurkantoren het eigendom negen jaar lang zelf verhuren 
tegen een eerlijke prijs. De stad zal dit systeem nog actiever promoten, zowel bij huurders als 
verhuurders en de sociale verhuurkantoren extra ondersteunen. Daarnaast zal de stad zelf – 
via het stedelijk vastgoedbedrijf Vespa – meer kwalitatieve huurwoningen aanbieden op de 
reguliere markt zolang de markt dit onvoldoende doet. Vespa kan daarbij ook de formule van 
huurkoop hanteren.

de stad werkt formules uit om de eigendom van de grond en de eigendom van de 
woningen te scheiden.

we krijgen meer vat op de huurmarkt door de sociale verhuurkantoren te promo
ten en ondersteunen en door als stad zelf meer panden te verhuren. 

Stedelijker bouwen

Willen we de open ruimte en de Antwerpse rijhuizen bewaren, dan zullen we wel hoger moe-
ten durven bouwen. Op bepaalde plaatsen – en zolang het de historische skyline niet verstoort 
– heeft hoogbouw ook zijn plaats in de stad. Maar voor wat hoort wat. Hoger bouwen biedt 
voor ontwikkelaars heel wat financiële voordelen, daar mag dan ook iets tegenover staan: 
hoe meer de ontwikkelaar teruggeeft aan de buurt, hoe hoger hij mag bouwen. De installatie 
van buurtparken en –pleinen, publieke fietsenstallingen, kinderopvang, ondergrondse buurt-
parkings, ontmoetingsruimtes voor de buurt, groene gevels en publieke groendaken, … geven 
recht op hoger bouwen. In alle hoogbouwprojecten moet bovendien een minimumaandeel 
meerkamerappartementen worden opgenomen. Dat soort appartementen is bij uitstek ge-
schikt voor de vele flexibele, nieuw samengestelde gezinnen maar is op dit moment nog te 
zeldzaam in Antwerpen.

Projectontwikkelaars mogen hoger bouwen in ruil voor extra publieke  
voorzieningen.

In hoogbouwprojecten wordt steeds een percentage meerkamerappartementen 
opgenomen.

In bepaalde buurten kunnen we de woonkwaliteit ook drastisch verhogen door in samenspraak 
met de bewoners en eigenaars in één keer een heel bouwblok aan te pakken. Op die manier 
creëerden we de voorbije jaren extra tuinen of groene buurtpleintjes in het binnengebied van 
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verschillende bouwblokken in Antwerpen-Noord: in de Duinstraat, Violetstraat,  
Sint-Gummarusstraat, aan het Sint-Jansplein en ook in de Kroonstraat (Borgerhout). Onder 
meer in de Confortawijk zijn er nog heel wat mogelijkheden.

Samen met de eigenaars blijven we in bepaalde buurten ook de binnengebieden 
van bouwblokken ontwikkelen tot nieuwe buurtpleinen of tuinen.

Huisdelen, het gebruik van collectieve voorzieningen en kangoeroewoningen kunnen ten dele 
een antwoord bieden aan de aangroei en de vergrijzing van de stedelijke bevolking. We zullen 
daarom zelf investeren in dit soort toekomstgerichte woonvormen en zullen ze ook actief pro-
moten. Antwerpenaars die er zelf in willen investeren, zullen begeleid en ondersteund worden.

de stad investeert in toekomstgerichte woningbouw (huisdelen, kangoeroewo
ningen, collectieve voorzieningen) en ondersteunt en stimuleert iedereen die dat 
zelf ook wil doen.

Een krachtige aanpak van krotwoningen en leegstand

Hoe groter de nood aan woningen, hoe krachtiger we leegstand en verspilling moeten te-
gengaan. We zullen dan ook verdergaan met het aankopen van krotwoningen, leegstaande 
panden en braakliggende terreinen om daar nieuwe, kwaliteitsvolle huizen te bouwen en die 
vervolgens tegen eerlijke prijzen op de markt te brengen. De afgelopen jaren werden zo 144 
woningen en handelspanden op de markt gebracht in buurten die een nieuwe impuls nodig 
hebben: op en rond het De Coninckplein, aan het Falconplein, op het Kiel, in Antwerpen-
Noord, Borgerhout, Luchtbal ... Vanaf nu zullen er zo’n honderdtal woningen per jaar opgele-
verd worden.

We zetten ook onverminderd de Krotspotcontroles verder. De Krotspotteams controleren in 
bepaalde wijken systematisch alle huurwoningen om te kijken of ze voldoen aan alle kwaliteits- 
en veiligheidsnormen. Wanneer dat niet zo is, wijst het team de eigenaar op beschikbare pre-
mies en subsidies om de gebreken vrijwillig te laten herstellen. Maar als de eigenaar halsstarrig 
weigert om zijn woning in orde te maken, gaan we over tot ‘sociaal beheer’.Het pand wordt 
tijdelijk onteigend, we knappen het op en verhuren het verder. Pas wanneer we op die manier 
onze investeringen terugverdiend hebben, kan de woning weer overgaan naar de oorspronkelij-
ke eigenaar. We zullen bij de Vlaamse overheid bepleiten om de procedure voor sociaal beheer 
vlotter en sneller te maken.
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We zullen de stedelijke taks op leegstaande woningen en braakliggende gronden fors verhogen. 
De opbrengsten gaan naar de verdere aankoop en verbouwing van krotwoningen en steken 
we in renovatiepremies. Ook bij structurele leegstand willen we de juridische mogelijkheden 
krijgen om over te gaan tot sociaal beheer. Eigenaars die niet over de middelen beschikken om 
leegstaande of verkrotte woningen te renoveren, leiden we toe naar de sociale verhuurkanto-
ren. Ook leegstand boven winkelpanden wordt in de toekomst vermeden. We geven alleen nog 
vergunningen voor nieuwe winkelpanden als die ook beschikken over een aparte toegang naar 
de bovengelegen verdiepingen. 

De stad geeft uiteraard zelf het goede voorbeeld. Leegstaande overheidsgebouwen krijgen zo 
snel mogelijk een nieuwe invulling. Daarbij wordt in de eerste plaats rekening gehouden met 
de noden en tekorten in de buurt.

we gaan verder met het opkopen van verwaarloosde panden en braakliggende 
gronden en bouwen er kwaliteitsvolle woningen.

De Krotspotteams zetten hun controles verder. Tegen 2018 zijn er in Antwerpen 
geen ongezonde huurwoningen meer.

de leegstandstaks gaat omhoog.

Wanneer eigenaars van krotwoningen of leegstaande panden weigeren om actie te 
ondernemen, gaat de stad zo snel mogelijk over tot sociaal beheer.

leegstand boven winkels wordt vermeden.

leegstaande gebouwen van de stad krijgen zo snel mogelijk een nieuwe invulling.

energiezuinige woningen in een slimme stad

Net als de stijgende vastgoedprijzen wegen ook de stijgende energiekosten steeds zwaarder op 
het budget voor een groot deel van de bevolking. Energiebesparende maatregelen worden de 
komende jaren dan ook zoveel mogelijk gepromoot en ondersteund door de stad. Niet alleen 
drukt energiezuinig wonen de kosten, het verhoogt op termijn ook de levenskwaliteit van alle 
Antwerpenaars, het maakt het Antwerps woonpatrimonium waardevoller voor de toekomstige 
generaties en het draagt bij tot het halen van de klimaatdoelstellingen die we ons als stad ge-
steld hebben. 

De Antwerpse woonkantoren en het EcoHuis verstrekken al uitgebreide en gedetailleerde in-
formatie over alle mogelijkheden en premies voor energiezuinige maatregelen. Ook hun ener-
giescans zijn een groot succes: sinds 2007 werden er 14.000 scans uitgevoerd. Maar we willen 
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dat de stad een nog actievere rol opneemt. Antwerpenaars die een vergunning aanvragen om 
te bouwen of verbouwen, zullen meteen een advies krijgen op basis van de ingestuurde plan-
nen. Ze ontvangen informatie over alle premies waarop ze recht hebben en krijgen tips over de 
mogelijkheden om nog energiezuiniger te (ver)bouwen en de voordelen die daarmee gepaard 
gaan. De woonkantoren zullen ook meer met intermediairen (architecten, aannemers, bouw-
bedrijven, isolatiefirma’s, …) werken. Succesvolle initiatieven zoals de thermografische foto van 
alle Antwerpse woningen (120.000 Antwerpenaars gingen naar aanleiding daarvan op zoek 
naar het energieverlies van hun eigen woning en 25% gaf aan te willen investeren in dakisola-
tie) verdienen herhaling.

De woonkantoren en het EcoHuis bieden op eigen initiatief aan alle Antwerpenaars 
die willen bouwen of verbouwen een overzicht van alle mogelijkheden en premies 
voor energiezuinige maartregelen.

Informeren is echter niet voldoende. De stad en haar dochterbedrijven moeten eerst en vooral 
zelf de hoogste standaarden nastreven inzake energiezuinigheid. Alle nieuwe gebouwen van 
het stedelijk onderwijs zullen gebouwd worden volgens de passiefhuisstandaard en via het pro-
ject ‘School Vent Cool’ worden ook alle verouderde schoolgebouwen duurzaam gerenoveerd. 
De stad werkt daarvoor samen met verschillende Antwerpse hogescholen en de universiteit, 
met internationale experten en specialisten en met een consortium van Antwerpse (bouw)
bedrijven. De knowhow die daarbij wordt opgebouwd bij al die partners, zal nadien gebruikt 
worden om ook de andere stedelijke gebouwen energiezuiniger te maken en de betrokken 
bedrijven zullen ze ook breed inzetten op de privémarkt. Op die manier wordt het stedelijk 
patrimonium energiezuiniger en milieuvriendelijker, wordt Antwerpen een wetenschappelijk 
en economisch expertisecentrum inzake duurzaam bouwen, en kunnen ook de Antwerpenaars 
daar mee van profiteren.

We zullen via voordelige groene leningen ook nog meer Antwerpenaars aansporen om hun 
woning energiezuiniger te maken. Via het ‘Energiebesparingsfonds Antwerpen’ verstrekt de 
stad sinds eind 2008 renteloze of goedkope leningen voor energiebesparende maatregelen. 
Zo’n 1.500 Antwerpenaars ontleenden op die manier al ruim 11 miljoen euro. De komende ja-
ren willen we nog veel meer inwoners bereiken en stimuleren om hun energiefactuur drastisch 
terug te schroeven.

We zullen daarvoor het bestaande systeem van de groene leningen uitbreiden. Wie een beroep 
wil doenop het Energiebesparingsfonds, krijgt eerst een gratis energiescan: er wordt bekeken 
welke energiebesparende maatregelenmogelijk en nuttig zijn. Vervolgens wordt berekend 
hoeveel die ingrepen zullen kosten maar vooral ook hoeveel ze zullen opbrengen door te be-
sparen op de energiefactuur. En tot slot voorzien we in een typelening waarbij de maandelijkse 
aflossingskosten voor de lening niet hoger liggen dan de maandelijkse besparing op de energie-
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factuur. Op die manier maken we het wonen goedkoper voor de Antwerpenaars en stomen we 
het Antwerps woningpatrimonium klaar voor de toekomst. Verhuurders worden extra aange-
spoord om hun eigendommen energiezuiniger te maken via het aanbod om kleine maatregelen 
te laten uitvoeren door werknemers uit de sociale economie. 

Daarnaast zullen we ook (mee-)investeren in groene, Antwerpse energieproductie. Door zijn 
omvang en de aanwezigheid van de haven en industrie is Antwerpen bij uitstek geschikt voor 
bijvoorbeeld investeringen in wind- en zonne-energie en warmterecuperatie. Zo legt de haven 
tegen 2015al het grootste on-shore windmolenpark van België aan. Maar ook op andere plek-
ken in de stad kunnen er nog windmolens bijkomen. Daarnaast onderzoeken we ook hoe en 
waar we meer kleinschalige windturbines kunnen inplanten.

Op een veertigtal stedelijke gebouwen installeerden we ondertussen al zonnepanelen en de 
komende jaren zal dat ook op zoveel mogelijk andere overheidsgebouwen gebeuren:politiekan-
toren, bibliotheken, zwembaden, sporthallen,…We zullen in Antwerpen ook het eerste groot-
schalige warmtenet aanleggen. Warmtenetten zijn verwarmingssystemen die een hele wijk (of 
grote gebouwen) kunnen verwarmen, bijvoorbeeld met de restwarmte van industriële activitei-
ten, die anders gewoon de lucht wordt ingeblazen. Door de aanwezigheid van de havenindus-
trie is Antwerpen bij uitstek geschikt voor de aanleg van een warmtenet. Er lopen ondertussen 
al studies voor een warmtenet in de Cadixwijk of in Nieuw Zuid. Ook het gebruik van dokwater 
voor klimaatregeling in gebouwen – zoals dat nu gebeurt in het MAS – verdient navolging, en 
we onderzoeken ook de mogelijkheden van recuperatie van aardwarmte.

Slechts een beperkt deel van de Antwerpse bevolking kan zelf investeren in groene energiepro-
ductie – niet iedereen kan zonnepanelen op zijn dak leggen. Maar elke Antwerpenaar zou wel 
mee kunnen participeren in die groene en goedkope stroomproductiedoor de stad, in ruil voor 
een dividend of een hoeveelheid gratis groene stroom. De extra opbrengsten van de stedelijke 
energieproductie zullen we bovendien laten terugstromen naar alle Antwerpenaars onder de 
vorm van premies en subsidies voor maatregelen die de betaalbaarheid en kwaliteit van het 
wonen in Antwerpen verhogen. Daarnaast betrekken we via de stedelijke kanalen nog veel 
meer Antwerpenaars bij de groepsaankopen van elektriciteit, gas en isolatiematerialen.
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de stad hanteert bij haar eigen bouwprojecten de hoogste standaarden inzake 
energiezuinigheid.

verouderde stedelijke gebouwen worden energiezuiniger gemaakt, in samenwer
king met de antwerpse bedrijfswereld, de universiteit en hogescholen

we reiken nog meer groene leningen uit aan antwerpse bouwers en verbouwers.

We investeren als stad in groene, Antwerpse energieproductie: zonne-ener
gie, windenergie en warmtenetten. We maken het ook mogelijk voor alle 
antwerpenaars om mee te investeren. met de stedelijke opbrengsten van die groe
ne energieproductie reiken we premies en subsidies uit om de betaalbaarheid en 
kwaliteit van het wonen in antwerpen te verhogen.

de stad mobiliseert zoveel mogelijk antwerpenaars voor de groepsaankopen voor 
elektriciteit, gas en isolatiematerialen.

een kwaliteitsvol aanbod sociale woningen

Voor een deel van de Antwerpenaars is de aankoop of huur van een eigen woning op de pri-
vé-markt niet haalbaar. In een stad waar één op de vijf kinderen geboren wordt in een kansarm 
gezin, is een degelijk aanbod sociale woningen cruciaal. We nemen daarom in Antwerpen 
onze sociale rol ernstig: de voorbije jaren werden er 1500 sociale woningen gerenoveerd en 
bijgebouwd. Met 10 procent sociale huisvesting zijn we één van de weinige gemeenten die de 
Vlaamse norm van 9 procent (ruimschoots) haalt. We willen als stad voorloper blijven, maar 
eisen evengoed dat de Vlaamse regering en de andere gemeenten hun verantwoordelijkheid 
opnemen. Het kan niet zijn dat Antwerpen blijft investeren in sociale woningbouw, terwijl an-
dere – rijkere – gemeenten in gebreke blijven.

Sociale woningen liggen nog te veel geconcentreerd in enkele wijken in de stad, vaak in mono-
tone woonblokken. We leggen onszelf en projectontwikkelaars bij bouwprojecten een verplicht 
aandeel sociale woningen (huur en koop) op, maar kunnen daarvan afwijken in de buurten waar 
er al veel sociale huisvesting is. Op die manier vermijden we nieuwe concentraties van sociale 
huisvesting. In de nieuwe wijk Regatta op Linkeroever komen er bijvoorbeeld geen sociale wonin-
gen bij. Op Nieuw Zuid, Nieuw Zurenborg, Groen Kwartier, Groen Zuid en in de Cadixwijk daar-
entegen zal een kwart van de nieuwe woningen naar sociale huisvestingsmaatschappijen gaan, 
maar ook telkens goed gespreid over de hele buurt en niet geconcentreerd in één bouwblok.

Een gezonde en comfortabele woning met voldoende ruimte om te spelen en te studeren is 
essentieel in de ontwikkeling van elk kind. Toch is het aanbod voor grote gezinnen beperkt in 
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het bestaande sociale woonpatrimonium. Er zullen daarom meer meerkamerappartementen 
en gezinswoningen komen in de sociale huisvesting. 

we eisen dat ook de andere vlaamse gemeenten hun verantwoordelijkheid opne
men inzake sociale huisvesting.

Sociale woningen worden zoveel mogelijk gespreid.

we willen dat er extra meerkamerappartementen en gezinswoningen komen in de 
sociale huisvesting.

De stedelijke huisvestingsmaatschappij Woonhaven heeft de laatste jaren fors geïnvesteerd in 
de renovatie van zijn patrimonium om de levenskwaliteit in de oude woonblokken te verhogen. 
We gaan daarmee verder en restaureren ook de resterende woningen. In de woonblokken die 
wachten op renovatie en waar de energiekosten hoog oplopen, zullen we maatregelen nemen 
om de energiefactuur van de bewoners te drukken. Tijdens de renovatie van de blokken staat 
geregeld een deel van de wooneenheden leeg voor geruime tijd. Die zullen tijdelijk ingezet 
worden als transitwoning of voor crisisopvang.

Om de levenskwaliteit in de grote sociale woonprojecten te verzekeren, is het ook nodig om 
de instroom van nieuwe sociale huurders beter te monitoren. In de Antwerpse sociale wonin-
gen kunnen ondertussen al niet meer alleen mensen terecht met een laag inkomen. En in alle 
nieuwbouw- en renovatieprojecten krijgen senioren en werkenden voorrang in de helft van 
de beschikbare woningen. Maar we vinden dat de sociale huisvestingsmaatschappijen nog 
meer autonomie moeten krijgen om in te schatten aan wie ze hun woningen verhuren. Zo is 
een basiskennis van het Nederlands nodig voor wie een sociale woning huurt. Dat is belangrijk 
voor de communicatie en het samenleven met de medebewoners en bovendien verhoogt het 
de kansen van nieuwkomers in onze samenleving. Daarom gaan we ook verder met projecten 
zoals Klare Taal, waarbij de stad en Woonhaven de taalkennis en taalvaardigheid van andersta-
lige huurders proberen te verhogen. Ook projecten zoals de werkwinkel van Werkvormm en de 
VDAB in een woonblok van Woonhaven op Linkeroever, verdienen navolging.

In verschillende woonblokken is er een minderheid van huurders die de anderen het leven zuur 
maakt met hun asociaal gedrag (sluikstort, vandalisme,  ). We bepleiten daarom op Vlaams 
en federaal niveau dat de sociale huisvestingsmaatschappijen ruimere controle- en sanctio-
neringsbevoegdheden krijgen. We zetten bovendien ook opnieuw conciërges in in de sociale 
huisvesting. 

De sociale huisvestingmaatschappijen worden ook steeds vaker geconfronteerd met huurders 
die kampen met psychiatrische problemen. Momenteel loopt er daarom een proefproject 
tussen de sociale huisvestingsmaatschappijen, het initiatief voor Beschut Wonen De Vliering en 
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de verschillende Antwerpse psychiatrische centra. Sociale huurders met ernstige psychiatrische 
problemen worden begeleid en indien nodig opgenomen. We zullen dit project ook de komen-
de jaren verderzetten.

Om gevallen van sociale fraude sneller te ontdekken en daadkrachtig te kunnen optreden, is 
het ook belangrijk dat partners als OCMW en VDAB sneller en vlotter gegevens uitwisselen met 
de huisvestingsmaatschappijen. Wie onterecht beroep doet op sociale huisvesting, neemt de 
plaats in van anderen die er daadwerkelijk nood aan hebben. We pleiten daarom voor een da-
tabank die bijgehouden en geraadpleegd wordt door de huisvestingsmaatschappijen, OCMW, 
VDAB en andere sociale diensten. Samen voeren zij het sociale beleid in onze stad uit, ze zou-
den dus ook allemaal een duidelijk en accuraat beeld moeten krijgen van de sociale situatie 
in onze stad. Op die manier kunnen bijvoorbeeld ook mensen die zonder het te weten recht 
hebben op een sociale woning of een andere vorm van ondersteuning, proactief gecontacteerd 
worden. 

het patrimonium van woonhaven wordt verder gerenoveerd. woningen die leeg 
komen te staan, zetten we tijdelijk in worden voor crisisopvang.

We pleiten voor meer bij autonomie voor de sociale huisvestingsmaatschappijen 
bij het toewijzen van woningen.

Het personeel van de sociale huisvestingsmaatschappijen heeft bovendien nood 
aan ruimere controle- en sanctioneringsbevoegdheden.

Er komen opnieuw conciërges in de sociale huisvesting.

we schenken bijzondere aandacht aan huurders met psychiatrische problemen. 

De huisvestingsmaatschappijen, VDAB, OCMW en andere sociale diensten wisselen 
op een structurele manier gegevens via een databank.

een groene stad

Een park, bomen in de straat, gevelplanten tegen de huizen, … De aanwezigheid van groen 
heeft een positieve invloed op een buurt. Het maakt ons straatbeeld aangenamer, stimuleert 
mensen om meer buiten te komen, het verhoogt de waarde van het vastgoed en kan positieve 
effecten hebben op de luchtkwaliteit, geluidshinder en biodiversiteit. 

Met Park Spoor Noord werd Antwerpen de afgelopen legislatuur in één klap 17 ha groen rijker 
maar dat is nog maar het begin van een verregaande vergroening van de stad:
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• Park Groot Schijn in Deurne wordt een sportpark van 83 ha

• Op het 15 ha grote Droogdokkenpark in het noorden van het Eilandje zal je kunnen barbe-
cuen, uitwaaien of evenementen bijwonen

• De Konijnenweide aan het nieuwe gerechtsgebouw wordt een speelpark van 5 ha en op 
Nieuw-Zuid komt een buurtpark van 15 ha Nieuw-Zuid

• Het Galgenweelpark in de nieuwe Regattawijk op Linkeroever wordt 12 ha groot

• Nieuw Zurenborg krijgt een buurtpark van 5 ha

• Op Groen Zuid in Hoboken komt een buurtpark van 4 ha

• Het gebied rond de Hollebeek in Hoboken ontwikkelen we tot een toegankelijke, groene 
beekvallei van 2 ha

• Op Luchtbal komt er een speel- en sportpark voor jongeren van 1,5 ha

• Het Hagelkruispark in Ekeren krijgt meer speelruimte

• Het Stadspark krijgt een grondige opknapbeurt, er komen toiletten en horeca, en het 
Heldenplein wordt geïntegreerd in het park.

• Bij het nieuwe Moorkensplein in Borgerhout wordt een groen buurtpark aangelegd van 3000 
vierkante meter

• In het 23 ha grote Neerlandpark in Wilrijk krijgt de natuur vrij spel

• Het Laaglandpark in Merksem is goed voor maar liefst 130 ha groen

• Aan Oude Landen in Ekeren komt een echt sportpark

• De Scheldekaaien worden één grote wandelboulevard van 7 kilometer (81 ha) met extra 
aandacht voor groen

• In de Kronenburgwijk in Deurne komt er een minipark aan de Theunisbrug

• De Gedempte Zuiderdokken worden heraangelegd tot een volwaardig plein met veel groen

• We onderzoeken hoe we van het oude spoorwegemplacement Oost in Borgerhout een ‘Park 
Spoor Oost’ kunnen maken
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• We zetten op korte termijn de eerste stappen in de vergroening van de Singel door bomen 
aan te planten op vaste plaatsen in de middenberm en op de parkeerstroken (op die manier 
vermijden we trouwens dat de Singel nog langer dienst doet als vrachtwagenparking).

• Op langere termijn blijven we werk maken van de Groene Singel, een aangesloten gebied 
van 625 ha op en rond de huidige Singel, met grote stukken groen en park die beter toegan-
kelijk gemaakt worden

verspreid over heel de stad komen er de volgende jaren ruim 10 nieuwe – zo’n 300 
ha of 450 voetbalvelden – parken en groengebieden bij.

we onderzoeken hoe we van het oude spoorwegemplacement Oost in borgerhout 
een ‘Park Spoor Oost’ kunnen maken.

We zetten de eerste stappen in de vergroening van de Singel en werken verder aan 
een masterplan voor de groene Singel als aaneengesloten groen en parkgebied.

De bestaande en nieuwe parken worden zo aantrekkelijk mogelijk voor een breed publiek, met 
voldoende sport- en speelmogelijkheden, publieke barbecues, toiletten en waar mogelijk een 
horecazaak. Voor de ongebruikte prieeltjes en paviljoenen in parken schrijven we horecacon-
cessies uit (elk park verdient zijn eigen ‘Cargo Bar’). Daarnaast willen we ook dat al die parken 
zo goed mogelijk ontsloten worden voor zwakke weggebruikers. Het Rivierenhof in Deurne 
krijgt een nieuwe voetgangers- en fietsverbinding over de Ring en de Singel zodat het park be-
ter toegankelijk wordt voor de Borgerhoutenaars.

alle antwerpse parken zijn aantrekkelijk voor een breed publiek en goed bereik
baar voor fietsers en voetgangers.

voor de ongebruikte prieeltjes en paviljoenen schrijven we horecaconcessies uit.

Het Rivierenhof wordt met een nieuwe voetgangers- en fietsverbinding over de 
ring verbonden met borgerhout.

Groen is niet alleen een kwestie van meer parken, maar ook van de vergroening van het open-
baar domein. We maken de bestaande pleinen groener, waar nodig door een grondige he-
raanleg (de Gedempte Zuiderdokken, het Moorkensplein in Borgerhout, het Douaneplein in de 
Cadixwijk, …) en waar mogelijk met kleine ingrepen. Wanneer straten heraangelegd worden, 
integreren we daarbij zoveel mogelijk groen: bijvoorbeeld door vaker grastegels te gebruiken 
voor parkeerplaatsen, door de trambeddingen en spoorwegbruggen te vergroenen en door 
meer bomen aan te planten (de laatste drie jaar alleen al kwamen er in Antwerpen op die 
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manier ruim 4.000 bomen bij).Met eigenaars van braakliggende terreinen zal de stad afspraken 
maken om tijdelijk buurtgroen aan te leggen, bijvoorbeeld in ruil voor een kwijtschelding van 
de leegstandstaks.

Ook geveltuinen en groendaken kunnen buurten een pak fraaier en aangenamer maken. Vooral 
in dichtbebouwde wijken vormen ze een geschikt alternatief: er is nu eenmaal niet overal plaats 
om bomen aan te planten of een parkje aan te leggen. We willen dat de stad de aanleg van ge-
veltuinen en groendaken bij particulieren verder promoot - bij de laatste geveltuinactie kwamen 
er al 1.500 aanvragen binnen – maar vooral ook dat ze zelf het goede voorbeeld geeft. We on-
derzoeken daarom welke publieke gebouwen in aanmerking komen voor gevel- of dakgroen en 
waar mogelijk worden daktuinen op publieke gebouwen ook publiek toegankelijk gemaakt.

In de Cadixwijk – met name op de stadsgrond tussen het Kempisch Dok en het Houtdok – wil-
len we de komende jaren de eerste volledig groene woontoren van België zien verrijzen.

waar mogelijk vergroenen we het straatbeeld:
• door een groene heraanleg van of kleinere ingrepen op bestaande  

pleinen
• door de integratie van groen bij de heraanleg van straten (bomen, grastegels, 

groene trambeddingen, …)
• door (tijdelijk) buurtgroen aan te leggen op braakliggende terreinen

De aanleg van geveltuinen en groendaken bij particulieren wordt verder  
gestimuleerd.

In de Cadixwijk verrijst de eerste volledige groene woontoren van belgië.

Stadslandbouw is een nieuwe trend over alle generaties heen. Steeds meer Antwerpenaars 
kweken hun eigen groenten, fruit of kruiden. Of dat nu gebeurt in volkstuintjes of in grotere 
publieke tuinen, stadslandbouw verdient de komende legislatuur actieve promotie en onder-
steuning van de stad. Het brengt mensen dichter bij elkaar, verfraait het straatbeeld en leert 
Antwerpenaars bewuster en gezonder met voedsel en gezondheid omgaan. Het is een uitste-
kende – al dan niet tijdelijke – invulling voor braakliggende terreinen, publieke daktuinen of 
betonvlaktes. Ook in de parken zullen we ‘eetbaar groen’ aanplanten: bomen en planten die 
eetbare vruchten dragen.

we promoten en ondersteunen stadslandbouw.

In de parken planten we eetbaar groen aan.
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Op heel wat plaatsen in de stad bevindt zich nog publiek groen dat te weinig toegankelijk is 
voor de Antwerpenaars, bijvoorbeeld de tuinen van pastorijwoningen. We maken een inventa-
ris op van dat onderbenutte groen en werken een plan uit om het beter te ontsluiten voor het 
brede publiek.

We investeren extra in de aanleg van ‘natuurspeelplaatsen’. Scholen krijgen een toelage wan-
neer ze hun speelplaats ombouwen tot een avontuurlijke, groene speelruimte die ze open-
stellen voor de buurtbewoners, jeugdverenigingen, andere verenigingen, … In Borgerhout en 
Antwerpen-Noord zijn er zo al vijf natuurspeelplaatsen, we zullen het project nu verder uitrol-
len over heel de stad. Ook het Zorgbedrijf zal waar mogelijk zijn patrimonium openstellen voor 
buurtbewoners. In de tuinen van woonzorgcentra kunnen bijvoorbeeld speeltuinen aangelegd 
worden voor de kinderen uit de buurt. 

Daarnaast zijn er in Antwerpen ook veel onderbenutte groene percelen in handen van privé-ei-
genaars. Met hen kan de stad afspraken maken om hun terreinen open te stellen voor de hele 
buurt. Buurtbewoners kunnen ook zelf extra groene ruimte voor iedereen creëren door hun 
individuele, kleinere tuintjes om te vormen tot één grote, gemeenschappelijke tuin. We zullen 
dat stimuleren (bijvoorbeeld via Opsinjoren) en ook Vespa zal gemeenschappelijke tuinen aan-
leggen in woonprojecten die zich daartoe lenen.

Antwerpen beschikt over prachtige begraafplaatsen die in vele gevallen een oase van groen 
en rust zijn. We zullen die beter bekend maken bij het grote publiek en beter ontsluiten, maar 
steeds met voldoende respect en eerbied. We leggen in Antwerpen ook de eerste dierenbe-
graafplaats van België aan.

De stad maakt een inventaris op van al haar onderbenutte groen en werkt een 
plan uit om dat beter toegankelijk te maken voor het publiek.

met privéeigenaars van ondergebruikte groenpercelen worden afspraken gemaakt 
om hun terreinen open te stellen voor de buurt.

We stimulerende aanleg van gemeenschappelijke tuinen door buren.

we ontsluiten onze begraafplaatsen beter en leggen een dierenbegraafplaats aan.
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een stad aan het water

Ook water heeft een positieve impact op het straatbeeld en de kwaliteit van het wonen in de 
stad. Steeds meer steden halen hun historische band met het water weer aan. In Antwerpen 
zijn we daar al enkele jaren intensief mee bezig. Decennialang werden de Scheldekaaien vooral 
gebruikt als gratis parking, maar binnenkort beginnen we met de heraanleg van de kaaien tot 
een 7 kilometer lange wandelzone die Antwerpenaars en hun Schelde weer dichter bij elkaar 
zal brengen.

Op Linkeroever werd het natuurgebied Middenvijver al heraangelegd en beter ontsloten 
voor het publiek. Voor het Eilandje is een apart Waterplan opgemaakt. Het gebied rond de 
Oude Dokken werd helemaal heraangelegd, en de komende jaren zijn het Kempisch Dok 
en het Kattendijkdok aan de beurt. Binnenkort verdwijnt ook de IJzerlaanbrug en wordt het 
Lobroekdok doorgetrokken. Daardoor kunnen we weer water laten stromen door de IJzerlaan, 
een unieke kans voor den Dam die we niet mogen laten liggen. We maken ook de zone langs 
het Albertkanaal aantrekkelijker om te wonen, werken en recreëren.

Maar water in de stad brengen kan ook op een kleinschaliger niveau: we zullen daarom ook in 
parken, op pleinen en in speeltuintjes meer waterelementen integreren.

de Scheldekaaien worden een plek waar alle antwerpenaars kunnen komen wan
delen, genieten en uitwaaien.

De buurt rond het Kempisch Dok en Kattendijkdok wordt heraangelegd.

we laten weer water stromen door de Ijzerlaan.

we maken de zone rond het albertkanaal in merksem en deurne aantrekkelijker 
om te wonen, werken en recreëren.

Op pleintjes, in parken en speeltuinen integreren we waar mogelijk waterelementen.

Stille straten

Geluidshinder is een van de vaakst gehoorde klachten bij Antwerpenaars. Daarom willen we 
dat de stad op de geschikte plaatsen(mee) investeert in geluidswerende maatregelen, zoals 
geluidsmuren en groene bermen. Vooral in de buurt van snelwegen en hoofdwegen is dat no-
dig. Locaties die op korte termijn in aanmerking komen voor een geluidsmuur zijn onder meer 
de Dragonderstraat in Ekeren en de Tuinwijk in Borgerhout.
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Ook drukke invalswegen (de Bisschoppenhoflaan, Grote Steenweg, Turnhoutsebaan, …) zijn 
belangrijke bronnen van geluidsoverlast. Op dergelijke locaties kan – naast een snelheidsverla-
ging – de aanleg van stille wegdekken een oplossing bieden.

Hoe dan ook is het in een stad onmogelijk om alle geluidshinder te vermijden. Daarom willen 
we dat de stad akoestische isolatie voor woningen subsidieert in buurten waar onvermijdelijk 
geluidshinder ontstaat (langs invalswegen, in horecakernen, aan spoorlijnen, …).

We maken een geluidsactieplan op en pakken geluidshinder systematisch aan  
door stille wegdekken aan te leggen en geluidsschermen en groene schermen te 
plaatsen.

De stad subsidieert geluidsisolatie voor woningen op bepaalde plaatsen.

Propere straten

Een andere zaak waar de Antwerpenaars zich –terecht – aan storen, zijn vuile straten. De afge-
lopen jaren zijn de Antwerpse straten een pak properder geworden maar we komen van ver en 
hebben nog een heel eind af te leggen. Propere straten blijven dan ook een absolute prioriteit.

De stad heeft zijn inspanningen voor het proper houden van de straten de afgelopen jaren fors 
opgedreven. Het aantal veegploegen is verdubbeld, er is een bijzonder team voor de opkuis 
van evenementen, er werden 500 extra vuilbakken gezet, en zo goed als alle gemeld sluikstort 
wordt binnen de 24 uur opgehaald (in 2005 was dat nog maar 40 procent). Gemiddeld ligt 
er daardoor tegenwoordig 15 procent minder vuil op de Antwerpse straten dan in 2008. De 
overgrote meerderheid van de Antwerpenaars waardeert die inspanningen van de stad, maar 
vindt dat ook de medebewoners een steentje moeten bijdragen. Ondertussen zijn er al ruim 
duizend Antwerpenaars die zich via Opsinjoren hebben opgegeven als straatvrijwilliger om hun 
buurt mee proper te houden. Dat initiatief zullen we de komende jaren nog meer promoten en 
verder uitbreiden.

We willen dat niet alleen de gemachtigde toezichters maar ook de Antwerpse politieagenten 
een prioriteit maken van de aanpak van sluikstort en zwerfvuil. In wijken waar zwerfvuil en 
sluikstort een structureel probleem is, zullen intensieve sensibiliseringstrajecten op maat van 
de buurt uitgewerkt worden. De stad zal zijn sluikstortlijn en sluikstortapplicatie ook nog beter 
promoten bij de Antwerpenaars.

We gaan verder met het proactief verwijderen van graffiti, zowel op het openbaar domein als 
op privé-eigendommen. Bij die laatste gaan we ervan uit dat de eigenaars akkoord gaan met de 
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verwijdering. Alleen bij expliciet verzet – en dat is de afgelopen jaren maar heel zelden voorge-
komen – laten we de graffiti staan. Verspreid over heel de stad voorzien we wel in voldoende 
gedoogzones waar graffiti-artiesten hun kunsten zonder probleem kunnen oefenen en tonen.

De stad friste de voorbije jaren alle eigen openbare toiletten in het centrum op en vernieuwde 
onder andere de urinoirs aan de kathedraal en in het stadspark. Ook de toiletten in stedelijke 
gebouwen werden opengesteld voor het publiek. Op verschillende plaatsen werden nieuwe 
urinoirs en toiletten geplaatst die dag en nacht toegankelijk zijn. Toch blijft er een tekort aan 
publieke toiletten, daarom zullen we er de komende jaren nog bijbouwen.

Propere straten blijven een prioriteit voor de stad.

Het initiatief van de straatvrijwilligers wordt uitgebreid.

Ook de politie maakt prioriteit van de aanpak van sluikstort en zwerfvuil.

de stad zet nog intensiever in op sensibilisering, op maat van de buurten.

Er komen meer publieke toiletten.

De afgelopen jaren breidde de stad de nachtelijke ophaalrondes uit en kwam er een wekelijkse 
ophaling van alle fracties in heel de kernstad (de stadsdelen binnen de Singel). In buurten waar 
de mensen in kleinere huizen of appartementen wonen en in verkeersarme wijken werden 
de ophaalrondes aangevuld met sorteerstraatjes. Zo kwamen er de laatste jaren een vijftigtal 
sorteerstraatjes bij waar de buurtbewoners zeven dagen per week terecht kunnen met hun 
afval. We willen dat de stad blijft investeren in het klassieke ophaalsysteem maar ook in extra 
sorteerstraatjes. Het personeel dat daardoor vrijkomt, kan ingezet voor het schoonmaken van 
de straten en het verwijderen van sluikstort.

De Antwerpse containerparken worden de komende jaren een pak gebruiksvriendelijker. In 
Wilrijk, Hoboken en Luchtbal werd het containerpark volledig vernieuwd. Op Linkeroever kwam 
een nieuw containerpark. En in Berchem, Borgerhout en Deurne worden de bestaande parken 
de komende jaren verbeterd.

Wij vinden dat Antwerpenaars die de moeite doen om hun afval correct te sorteren en zelf weg 
te brengen, daar voor beloond mogen worden in de vorm van extra punten op hun A-kaart.

De stad blijft gebruik maken van de nieuwste en meest efficiënte sorteer- en recyclagetechnie-
ken. Als bijvoorbeeld zou blijken dat daardoor bepaalde soorten afval net zo goed weer samen 
in één zak kunnen, passen we het sorteerbeleid aan.
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De stad zal ook onderzoeken of het mogelijk is om het stedelijk GFT-afval te verwerken met een 
moderne installatie die maximaal materiaal (compost) en energie (biogas en warmte) herge-
bruikt.

De stad blijft investeren in een moderne en efficiënte huisvuilophaling en sorteer
straatjes.

de containerparken worden klant en gebruiksvriendelijker.

antwerpenaars die de moeite doen om hun afval correct te sorteren en zelf weg te 
brengen, worden daarvoor beloond.

Er wordt gebruik gemaakt van de nieuwste en meest efficiënte sorteer- en recy
clagetechnieken. 

levendige pleinen

Een plein is het kloppend hart van een buurt. Het is de plaats waar senioren elkaar ontmoeten 
voor een babbeltje, jongeren een balletje komen trappen en ouders hun kinderen leren fiet-
sen. De plek ook waar elke week de markt staat en kleine of grote evenementen plaatsvinden. 
Bovendien hebben pleinen ook een belangrijke economische functie: rondom een bloeiend 
plein floreert de middenstand. De afgelopen jaren werden er in Antwerpen heel pleintjes (her)
aangelegd die de buurt rondom een extra impuls gaven: het Kroonplein in Merksem, de Sint-
Paulusplaats, de Dageraadplaats, de Leopold Dewaelplaats, …

De komende jaren zullen we over heel de stad nog verschillende lokale pleinen aanpakken of 
aanleggen, met een goeie mix aan voorzieningen zodat alle buurtbewoners er zich thuis  
kunnen voelen:

• Het Laar in Borgerhout

• De Kioskplaats en Lelieplaats in Hoboken

• Het Burgemeester Jozef Nolfplein in Merksem

• Het Kristus-Koningplein in Ekeren

• Het Moorkensplein in Borgerhout

• Het Frans Van Hombeeckplein in Berchem
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• Het Wim Saerensplein in Deurne

• Het Arenaplein in Deurne

• Een nieuw Frank Craeybeckxplein in Deurne

• Een nieuw buurtplein voor het voormalige douanegebouw in de Cadixwijk 

• Een nieuw Limapleinop het Eilandje

We blijven daarbij samenwerken met experts die de kwaliteit verzekeren, maar garanderen ook 
voldoende inspraak – vanaf het begin van de plannen – voor de belangrijkste gebruikers van 
die pleinen: de buurtbewoners. 

Na het Theaterplein krijgen ook enkele andere grootstedelijke pleinen een grondige maar door-
dachte (her)aanleg: 

• de Franklin Rooseveltplaats: de busperrons maken plaats voor veel meer open ruimte en 
groen.

• het Operaplein: het autovrije plein voor de Opera krijgt zijn grandeur van weleer terug.

• de Gedempte Zuiderdokken: worden weer een echt plein met een gedeelte park. De heraan-
leg kan gefinancierd worden met de opbrengst van een nieuw woonproject op de plaats van 
het oude hof van beroep.

• de Groenplaats

• Het Steenplein

• De Wapper

• Voor de Oudaan komt een nieuw plein: het Renaat Braemplein.

Uiteraard moet er ook bij die plannen rekening gehouden worden met de wensen en noden 
van de omwonenden, maar door hun ligging en omvang hebben deze pleinen wel een functie 
die het niveau van de buurt overschrijdt.
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verschillende lokale pleinen over de hele stad worden vernieuwd en er komen 
nieuwe buurtpleinen bij.

Ook de franklin rooseveltplaats, het Operaplein, de gedempte Zuiderdokken, 
de Groenplaats, het Steenplein en de Wapper worden (her)aangelegd. Voor de 
Oudaan leggen we het renaat braemplein aan.

voldoende publieke voorzieningen in elke buurt

Alle prognoses geven aan dat onze bevolking de komende decennia nog fors zal aangroeien. 
De voorbije zes jaar werden er in Antwerpen zo’n 44.000 kinderen geboren, dat is meer dan 
eender welke expert voorspeld had en ons geboortecijfer blijft nog stijgen. We zullen de ko-
mende jaren dan ook fors investeren in de basisinfrastructuur voor kinderen en jongeren in alle 
Antwerpse buurten. Voor de toekomst van onze stad is het cruciaal dat we de Antwerpse jeugd 
alle kansen geven om zichzelf te ontplooien. 

Eerst en vooral zullen we zwaar investeren in scholenbouw. De voorbije twee jaar zijn er zo’n 
3.000 extra plaatsen gecreëerd in het basisonderwijs door nieuwe scholen en extra klassen te 
bouwen of door bestaande klassen uit te breiden. Tegen september 2012 komen daar nog eens 
2.500 plaatsen bij en tussen 2013 en 2017 nog eens zo’n 8.200.

Samen met alle onderwijsnetten willen we garanderen dat elk Antwerps kind een plek vindt op 
een kwaliteitsvolle basisschool in zijn buurt. Het huidige, Vlaamse systeem van scholenbouw, 
is echter niet voorzien op de inhaalbeweging die wij willen maken. Daarom zal de stad zelf die 
scholen de komende jaren bouwen en tegen een jaarlijkse vergoeding ter beschikking stellen 
van scholen uit alle netten.

In alle stedelijke scholen en alle nieuwe scholen die de school bouwt, voorzien we in naschool-
se opvang en waar mogelijk ook in een kinderdagverblijf. In de Lange Ridderstraat (Musica), in 
Park Spoor Noord (campus Hardenvoort) en in Berendrecht (Berenschool) combineerden we zo 
al een school met een crèche.

De scholen die we bouwen zullen uitgroeien tot echte buurtscholen (‘brede scholen’) die het 
lokale wijkleven mee stimuleren, met ruimte voor en in samenwerking met lokale jeugdvereni-
gingen, sport- en vrije tijdsclubs, culturele organisaties, … De beschikbare onderwijsinfrastruc-
tuur wordt door al die partners gedeeld, zodat de gebouwen ook voor en na schooltijd optimaal 
gebruikt worden. Onder meer in Sint-Lutgardis en op Linkoever (IGLO) investeerden we zomee in 
een sporthal die na de schooluren door de buurt gebruikt kan worden. We maken daarover in de 
toekomst bindende afspraken met alle netten, zeker als wij hun schoolgebouwen prefinancieren.
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er komen extra basisscholen in alle antwerpse buurten, met naschoolse opvang.

dat worden ‘brede’ buurtscholen waar externe partners ook na de schooluren  
terecht kunnen.

Begin 2007 waren er in Antwerpen 4.215 kinderopvangplaatsen in de stad. Eind 2011 waren 
dat er 5.593, een groei van ruim 30 procent. Tegen het einde van 2012 zullen er in totaal 1500 
plaatsen bijgekomen zijn. Daarmee is er een kinderopvangplaats voor een kwart van alle kin-
deren tussen 0 en 3 jaar. We streven echter naar een plaats voor de helft van alle kinderen en 
zullen daarom de komende jaren nog 5.000 extra plaatsen creëren.

Op korte termijn komen er alvast vier nieuwe kinderdagverblijven bij: Pagadder (Antwerpen-
centrum), Speelpleinstraat (Deurne), Europark (Linkeroever) en de Tweemontstraat (Deurne). 
Daarnaast zijn er nog nieuwe kinderdagverblijven gepland op het Eilandje, Mastvest, 
Mellaertstraat (Borgerhout), de Van Luppenstraat (Berchem) en de Confortastraat (Deurne).

Particulieren die extra kinderopvanginitiatieven opstarten, krijgen daarvoor een premie van 
400 euro per bijkomende plaats (inmiddels werden er zo al 814 premies uitgereikt). Dat sys-
teem trekken we de komende jaren door.

Ook bedrijven die werk willen maken van een bedrijfscrèche voor hun werknemers zullen daar-
in actief ondersteund worden door de stad, net zoals groepen van ouders die samen een ‘ou-
derparticipatiecrèche’ willen oprichten en de opvang van hun kinderen onder elkaar verdelen. 
De stad onderzoekt of ze in buurten waar er te weinig kinderopvang is, via een recht van opstal 
gronden ter beschikking kan stellen voor nieuwe initiatieven rond kinderopvang.

Willen we zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen en houden, dan is een voldoende groot 
aanbod aan kinderopvang in de stad essentieel. Zeker voor werkende ouders is de zoektocht 
naar een crèche of onthaalouder stresserend. Daarom krijgen zij – net als alleenstaande ouders 
– ook al voorrang in de stedelijke opvang (75% van alle plaatsen gaat op dit moment naar kin-
deren van werkende ouders).

Zodra hun kinderen ouder worden, hebben werkende ouders vaak ook behoefte aan voor- en 
naschoolse opvang. In de toekomst zullen zo veel mogelijk scholen daarom voorzien in opvang, 
maar ondertussen beschikken we ook al over negen stedelijke initiatieven voor buitenschool-
se opvang (de zogenaamde IBO’s, in het district Antwerpen, Borgerhout, Hoboken, Deurne, 
Merksem en Wilrijk) waar een 500-tal kinderen voor schooltijd vanaf 7 uur ’s morgens en na 
schooltijd tot 18.30 uur worden opgevangen. De komende jaren moeten er nog vier IBO’s bijko-
men en nog eens twee extra initiatieven voor opvang tijdens de schoolvakanties.
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Tegelijkertijd zorgen we voor voldoende plaatsen beschikbaar zijn in de occasionele kinderop-
vang, bijvoorbeeld voor ouders die onregelmatig of tijdelijk werken of die moeten solliciteren. 
In de voorbije legislatuur kwam er een verdubbeling van plaatsen in de occasionele kinderop-
vang (van 115 plaatsen naar 278). Dat aantal willen we blijven uitbreiden.

Het Contactpunt Kinderopvang staat sinds vorig jaar Antwerpse ouders bij die dringend op zoek 
zijn naar kinderopvang. We hebben zo al meer dan duizend mensen uit de nood geholpen. In 
de toekomst groeit dat Contactpunt Kinderopvang verder uit tot een volwaardig servicecenter 
dat op elk moment beschikt over een totaaloverzicht van alle vrije plaatsen in Antwerpen en 
niet alleen ouders in nood helpt maar elke Antwerpenaar begeleidt vanaf het begin van zijn 
zoektocht naar geschikte kinderopvang.

er komen 5.000 extra plaatsen in kinderopvang.

de stad investeert zelf in extra crèches.

De stad ondersteunt initiatieven van particulieren, bedrijven of groepen van  
ouders.

Er komen vier extra initiatieven voor voor- en naschoolse kinderopvang en twee 
initiatieven voor vakantieopvang.

de occasionele kinderopvang wordt verder uitgebreid.

het Contactpunt kinderopvang groeit uit tot een dienst die alle antwerpse ouders 
vanaf het begin begeleidt in hun zoektocht naar opvang.

Er werd de afgelopen legislatuur fors geïnvesteerd in extra ruimte voor de jeugd. Er kwamen 
zo’n 25 speelterreinen bij, waardoor er ondertussen in heel Antwerpen 193 speelterreinen zijn. 
We openden een nieuwe jeugdherberg, er werden nieuwe jeugdcentra geopend in Berchem, 
Park Spoor Noord, Sint-Andries en Ekeren, en er komen er nog bij op Rozemaai, Luchtbal en 
Linkeroever. Ook in Deurne wordt gezocht naar een locatie voor een nieuw jeugdcentrum. De 
jongerencompetentiecentra Zappa (op het Kiel) en 21N (in Deurne) openden de deuren en 
op de Ankerrui en in Fort 8 komen er jeugdculturele zones. Het Steen werd heropend als ‘kin-
derkasteel’ waar de Antwerpse kinderen op een boeiende en speelse manier kennis kunnen 
maken met de geschiedenis en de toekomst van de stad. Bovendien werden de lokalen van alle 
jeugdverenigingen doorgelicht en werden ze begeleid bij de verbetering van hun infrastructuur.

Dankzij al die inspanningen kreeg Antwerpen in 2011 al de titel ‘Europese Jongerenhoofdstad’ 
maar de komende jaren willen we nog meer investeren in infrastructuur voor jonge 
Antwerpenaars. Alle Antwerpse jongeren moeten in hun buurt voldoende ruimte vinden om op 
een volwaardige manier te kunnen opgroeien. En dat gebeurt niet alleen op de schoolbanken. 
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Ravotten op een speelplein, experimenteren in het jeugdcentrum, vrienden maken voor het le-
ven in de jeugdvereniging, onbezorgd kunnen feesten in een fuifzaal, … Het hoort er allemaal bij.

Bovendien heeft de Antwerpse jeugd ook ‘onbestemde ruimtes’ nodig, stukjes park, speelbos 
of openbaar domein waar je met vier truien een voetbalveldje aanlegt, waar je kan gaan kub-
ben op een zonnige middag, waar je je nieuwste dansmoves toont of op een legale manier je 
graffitiskills kan oefenen.

We willen dat elk kind binnen een straal van 300 meter rond zijn huis een speelterrein vindt 
en er op veilige manier kan geraken. Goed gespreid over de stad is er minstens 10 vierkan-
te meter speelterrein per kind. Daarvoor zullen er de komende jaren 45 ha speelterrein 
bijkomen. Op plaatsen die zich ertoe lenen – bijvoorbeeld op de Scheldekaaien en op het 
Droogdokkeneiland, in de parking van het Sint-Jansplein, of onder de spoorweglijnen – komt 
er extra fuifinfrastructuur voor de jeugd(verenigingen) en de studenten(verenigingen): zowel 
grotere zalen voor fuiven en bals, als kleinere locaties voor concerten, cantussen of facbars. 
In nieuwe stadswijken voorzien we, naast voldoende speelruimte, ook in binnenruimte voor 
jeugd(verenigingen).

elk kind vindt een speelterrein binnen een straal van 300 meter rond zijn huis. 
verspreid over de stad is er minstens 10 vierkante meter speelterrein per kind. de 
komende jaren komt er 45 ha speelterrein bij.

Er komt extra infrastructuur voor de jeugd(verenigingen) om te fuiven, experimen
teren, spelen, sporten, …

Met de aangroei van onze bevolking neemt ook de vraag naar aangepaste infrastructuur 
voor senioren toe. Mensen willen liefst zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, liefst 
in hun eigen woning, waar ze zich op hun gemak voelen en er nog geregeld familie en 
vrienden op bezoek komen. In veel gevallen is dat perfect mogelijk, zolang we in voldoen-
de thuiszorg voorzien en als er enkele aanpassingen aan de woning gebeuren. Aangezien 
we het komende decennium vooral een aangroei van de ‘jongere’ senioren verwachten 
(Antwerpenaars tussen 60 en 70 jaar) zullen we de komende jaren dan ook vooral extra 
investeren in die thuiszorg (poetshulp, thuisverpleging, eten aan huis, …),in ergonomisch 
woonadvies en in aanpassingspremies voor woningen en subsidies voor kangoeroewonen 
en zorggerelateerde domotica. Ondertussen is er ongeveer in elke Antwerpse wijk een dien-
stencentrum waar senioren elkaar kunnen ontmoeten en terecht kunnen voor informatie, 
cursussen, socio-culturele activiteiten, sport, … De komende jaren worden er nog verschil-
lende dienstencentra gebouwd en gerenoveerd.
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we investeren verder in een voldoende groot aanbod thuiszorg, in ergonomisch 
woonadvies en in aanpassingspremies, zodat senioren zolang mogelijk thuis kun
nen blijven wonen.

Wanneer mensen niet langer thuis kunnen wonen, bieden de woonzorgcentra en serviceflats 
een oplossing. De afgelopen jaren groeide vooral de groep van senioren boven de tachtig jaar 
erg fel en die groei houdt wellicht nog enkele jaren aan. Daarom werd het aanbod serviceflats 
in Antwerpen de voorbije jaren al gevoelig uitgebreid. Het Zorgbedrijf van de stad zal tegen 
eind dit jaar 500 nieuwe flats gebouwd hebben en 500 verouderde serviceflats vernieuwd 
(dat is een vijfde van het totale patrimonium). Maar ook de komende jaren komen er nog 
serviceflats bij. Dat vraagt forse investeringen en daarom werkt het Zorgbedrijf ook met inno-
vatieve formules zoals de wooncertificaten, een soort van obligaties waarmee je een serviceflat 
koopt en die je in de plaats van een jaarlijkse opbrengst een woonrecht geven. Na 20 jaar gaat 
het belegde kapitaal volledig terug naar de belegger of zijn familie. Op die manier werken parti-
culieren en de stad samen om toekomstige tekorten te vermijden. 

Daarnaast zullen we ook voorzien in een voldoende groot aanbod van betaalbare flats voor 
minder kapitaalkrachtige ouderen die aangewezen zijn op de huurmarkt. We zullen het 
zorgstrategisch plan van het Zorgbedrijf–goedgekeurd door VIPA (Vlaams Instituut voor 
Persoongebonden Aangelegenheden) – verder uitvoeren om ook de bestaande rusthuizen te 
moderniseren en het zorgaanbod verder uit te breiden met dag- en nachtopvang, kortverblijf 
en aanleunwoningen. De komende jaren bouwt en verbouwt het Zorgbedrijf op de volgende 
sites: 

• Groen Zuid (Hoboken): een dienstencentrum en 120 serviceflats

• Melgeshof (Merksem): een dienstencentrum en 90 serviceflats

• De Veldekens (Berchem): een dienstencentrum en 60 serviceflats

• Moretusburg (Hoboken): een nieuw dienstencentrum

• Sint-Bartholomeus (Merksem): een vernieuwd woonzorgcentrum (met 10 extra plaatsen), 
met later nog seniorenwoningen, een dienstencentrum, dagopvang en zorgflats.

• Monnikenhof (Berendrecht): een vernieuwd woonzorgcentrum voor 130 bewoners, een dag-
verzorgingscentrum, 4 zorgflats en 46 serviceflats

• Gitschotelhof (Borgerhout): een nieuw woonzorgcentrum voor 180 bewoners, 100 ser-
viceflats en een dienstencentrum
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• Victor De Bruyne (Hoboken): een nieuw dienstencentrum

• Sint Anna (Berchem): een nieuw woonzorgcentrum voor 180 bewoners, zorgflats, een dag-
verzorgingscentrum, 100 serviceflats en een nieuw dienstencentrum

• Gallifort: 193 serviceflats en een dienstencentrum

• Europark (Linkeroever): een woonzorgcentrum voor 125 bewoners, 126 serviceflats en een 
dienstencentrum (op dezelfde site komt ook een jeugdcentrum en een buurtsporthal)

• Silsburg (Deurne): 116 serviceflats en een nieuw dienstencentrum

Via het Zorgbedrijf bouwt de stad 1.000 nieuwe serviceflats, verschillende woon
zorgcentra, dienstencentra, zorgflats, dag- en nachtopvangfaciliteiten en senioren
woningen.

Het stedelijke Zorgbedrijf is echter niet de enige speler in de zorgsector. In plaats van met elkaar te 
concurreren, willen we dat de verschillende zorgverstrekkers in Antwerpen samenwerken. Samen 
kunnen ze voorzien in een voldoende groot aanbod van thuiszorg, serviceflats en woonzorgcentra. 
We willen daarvoor een structureel overleg opstarten tussen alle spelers op de markt. Er zal eerst 
en vooral geïnvesteerd worden in wijken met een tekort aan seniorenvoorzieningen.

De stad en haar districten zoeken verder actief naar nieuwe samenwerkingsverbanden in de buurt. 
De stad zet daarbij in op het organiseren van welzijnsnetwerken op buurtniveau met zowel klassie-
ke als buurtspecifieke partners. Hierdoor kan een eerstelijnszorg blijvend worden gegarandeerd.

Alle zorgverstrekkers in de stad stemmen hun activiteiten op elkaar af, zodat er in 
alle wijken en buurten voldoende seniorenvoorzieningen zijn.

Willen we de vraag naar bijkomende voorzieningen en woningen op een zo kostenefficiënte en 
maatschappelijk relevante manier opvangen moeten we over de grenzen durven kijken. Dit kan 
resulteren in gedeelde projecten met andere partners (vb Sint-Lutgardis, Zorgbedrijf). De stad 
staat hiervoor open.

de stad staat open voor projecten met andere partners om de vraag naar  
bijkomende voorzieningen en woningen op te vangen.
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nieuwe stadsontwikkelingsprojecten

Een aantal gebieden in de stad worden de komende jaren grondig heraangelegd.Dat biedt mo-
gelijkheden voor nieuwe infrastructuur voor de buurtbewoners en álle Antwerpenaars.

• Stuivenberg: Het Stuivenbergziekenhuis verhuist grotendeels naar een nieuw ziekenhuis aan 
het Kempisch Dok. Daardoor komt er op Stuivenberg een oppervlakte van 6 hectare vrij die 
een belangrijke extra impuls kan geven aan de wijk 2060. Daar is ruimte voor nieuwe wonin-
gen en buurtgroen of een park, maar ook voor een school, kinderopvang, speelterreinen, 
een woonzorgcentrum of zelfs een voedselmarkt die van heinde en ver bezoekers aantrekt. 
Samen met de buurtbewoners gaan we op zoek naar de geschikte invulling.

• Oudaan: de politietoren is aan een grondige renovatie toe en is eigenlijk niet meer geschikt 
om moderne politiediensten te huisvesten. De politie gaat op zoek naar een nieuwe locatie, 
waardoor dit oude administratief centrum een andere invulling kan krijgen. Voor de heront-
wikkeling van het verouderde winkelcentrum proberen we tot een akkoord te komen met 
de eigenaar, en het plein voor de politietoren wordt aangelegd tot een volwaardig stedelijk 
plein, het ‘Renaat Braemplein’.

• Overkappingen van de Ring: De komende jaren kan er op strategisch gekozen plaatsen in 
Berchem, Borgerhout en Deurne– in functie van gezondheid en ruimtelijke ordening – werk 
gemaakt worden van de overkapping van de Ring. Op die manier komen ook daar nieuwe 
grote, open gebieden vrij. Het gedeelte tussen de Borsbeekbrug en de Zurenborgbrug lijkt 
op dit moment technisch en financieel het meest haalbaar.

• Groene Singel: De Singel is in het hoofd van de meeste Antwerpenaars vooral een parallelle 
ringweg. De afgelopen jaren verrichtte de stad echter heel wat studiewerk naar de moge-
lijkheden van dit gebied dat maar liefst 625 ha open en groene ruimte omvat (twee keer de 
oppervlakte van de stad binnen de Leien). Ruim 150.000 mensen, verspreid over vijf distric-
ten, wonen binnen een straal van 800 meter van die 13 kilometer lange strook. De Singel is 
nu nog eigendom van de Vlaamse overheid, maar wordt binnenkort overgedragen aan de 
stad. De komende jaren werken we een overkoepelende visie uit voor de ‘Groene Singel’. Op 
korte termijn kan de Singel echter al fors vergroend worden door op de middenberm en de 
parkeerstroken her en der bomen aan te planten.

• Kaaien: decennialang deden de Kaaien vooral dienst als ‘de mooiste parking van West-
Europa’, de komende jaren krijgen ze eindelijk het respect dat ze verdienen. De strook van 
6,8 kilometer lang met in totaal 81 ha publieke ruimte, wordt onderverdeeld in 7 deelzones. 
Elk van die zones krijgt een eigen karakter. Er is onder meer veel ruimte voor groen, parken, 
tuinen, pleinen, fuifruimte en economische functies.
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• Pelikaan: Tussen de Pelikaanstraat en de Lange Herentalsebaan, ter hoogte van de achterin-
gang van het Centraal Station, ligt een terrein van 1,5 ha. Samen met de eigenaar zal de stad 
dat de komende jaren ontwikkelen.

• IGLO: Op Linkeroever moet het IGLO-project een nieuwe dynamiek geven aan de sociale 
hoogbouwwijk Europark. Er komen serviceflats, een jeugdcentrum, een sporthal, een dien-
stencentrum en kinderopvang. 

• Slachthuissite: Sinds de sluiting van het stedelijk slachthuis wacht de 8 ha grote site op ver-
nieuwing. Er werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de eigenaar. De komende 
jaren kunnen er op het gebied nieuwe woningen en scholen komen. 

• Nieuw Zuid: Nieuw Zuid wordt een gemengde wijk worden met de nadruk op wonen, maar 
ook met voldoende winkels, gemeenschapsvoorzieningen en kantoren. Er komen zo’n 1.500 
nieuwe woningen, twee grote basisscholen, twee kinderdagverblijven en minstens 15ha 
groene ruimte (plus een parkstrook ter hoogte van Nieuw Zuid op de Scheldekaaien).

• Hof van beroep:Het Antwerpse hof van beroep tussen de De Gerlachekaai en de Waalsekaai 
verhuist terug naar het oude justitiepaleis op de Leien. De grond waarop het gebouw staat, 
is echter van de stad. Het gebouw wordt afgebroken en er komt een nieuw, kwalitatief en 
architecturaal hoogstaand woonproject. Met de opbrengst financieren we de heraanleg van 
de Gedempte Zuiderdokken.

• Begijnenstraat: Ook het arresthuis in de Begijnenstraat verdwijnt en wordt door de federale 
overheid vervangen door een nieuw, moderner en groter arresthuis. Op de bestaande site is 
plaats voor een groot woonproject met buurtpark.

• Bretel in Borgerhout: Langs weerszijden van de Turnhoutsebaan, ter hoogte van de 
Stenenbrug zijn er grote stukken braakliggende grond waar we een school, sporthal; kinder-
dagverblijf en nieuwe woningen bouwen.

• Nieuw Zurenborg: Op de voormalige IGAO-gassite van zo’n 10ha is de helft van de ruimte 
voorbehouden voor 450 nieuwe woningen en de andere helft voor een buurtpark.

• ‘Kop van Merksem’: De IJzerlaanbrug wordt afgebroken waardoor er een grote zone vrij 
komt tussen het kanaal en het centrum waardoor dit een nieuwe poort naar Merksem kan 
en moet worden. Er is plaats voor nieuwe woningen, maar ook voor publieke voorzieningen, 
groen en open ruimte.
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we maken werk van de ontwikkeling van gebieden die onderbenut worden, 
braakliggen of de komende jaren vrijkomen: Stuivenberg, de Oudaan en de 
omgeving errond, de eerste overkappingen van de ring, de groene Singel, de 
Scheldekaaien, de Pelikaansite, IglO op linkeroever, de Slachthuissite, nieuw 
Zuid, de sites van het oude hof van beroep en de begijnenstraat, den bretel in 
borgerhout, nieuw Zurenborg, en de kop van merksem. Op die sites komt steeds 
voldoende publieke ruimte en infrastructuur.

Opwaardering van nieuwe buurten en districtskernen

De laatste jaren hebben we in Antwerpen verschillende buurten en districtskernen opgewaar-
deerd. De komende legislatuur komen er andere wijken aan de beurt. Om de woonkwaliteit 
in grotere buurten of wijken op een doeltreffende manier te verhogen, moeten verschillende 
partijen – zowel vanuit de overheid als de privésector – samenwerken. De stad werkt daarvoor 
geregeld met de beproefde methode van ‘masterplannen’: een toekomstschets van hoe een 
gebied er best gaat uitzien, welke voorzieningen er nodig zijn en wie welke rol zal opnemen.

Het bekendste masterplan is wellicht dat van het Eilandje, dat in 2002 werd goedgekeurd. 
Lange tijd bleef het grote publiek vrij sceptisch over de slaagkansen van dat vergeten stadsdeel, 
maar ondertussen zal niemand nog ontkennen dat de wijk bezig is aan een ongelooflijke re-
monte. Ook voor de universiteitsbuurt werd overigens een soortgelijk plan opgemaakt en ver-
wezenlijkt. Voor Luchtbal, Rozemaai en het centrum van Borgerhout werden ook al de eerste 
stappen gezet.

De komende jaren focussen we vooral op de districtskernen buiten de Ring, maar we willen 
ook dat er een masterplan wordt opgemaakt voor de wijk 2060 en de omgeving van de Cogels 
Osylei.

• Deurne mist vandaag een kloppend hart, een centrum van het district waar de Deurnenaars 
komen winkelen, terrasjes doen en elkaar ontmoeten. Door het hele gebied rond de 
Turnhoutsebaan, het districtshuis en de Expohal opnieuw aan te leggen, zal het centrum 
weer opleven.

• Het Masterplan Hoboken moet het centrum van het district versterken en Hoboken in de rui-
me regio op de kaart zetten als een groen district, waar het aangenaam wonen is. Het is de 
bedoeling dat de Kioskplaats en Lelieplaats er uitgroeien tot een nieuw soort Dageraadplaats 
voor de Antwerpse zuidrand. Ook Fort 8 pakken we aan. Totnogtoe was dat een ratjetoe van 
verschillende functies. De komende jaren zal het uitgroeien tot een groene en sportieve long 
voor de ruime omgeving.
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• Met het ‘masterplan Groen Hart Merksem’ willen we van de drie parkeilanden in het cen-
trum van Merksem – Runcvoortpark, Hof van Roosendael en Gemeentepark – één groene 
kern maken. Zo krijgt Merksem een groene long, waar het aangenaam vertoeven is. Er is 
onder meer ook plaats om te sporten en voor een nieuw kinderdagverblijf. De parking aan 
het zwembad in de Van Heybeeckstraat werd al opnieuw ingericht.

• De noodzakelijke dijkverhoging in de jachthaven Lillo grepen we aan om een masterplan uit 
te werken voor heel Lillo. Ook voor Berendrecht en Zandvliet zullen we masterplannen op-
maken.

• In Ekeren dient de heraanleg van het Kristus-Koningplein als hefboom om heel het Ekerse 
winkelhart te revitaliseren. De drukke Kloosterstraat wordt eenrichtingsverkeer en krijgt bre-
dere stoepen waardoor ze aantrekkelijker wordt als winkelstraat. De markt verhuist naar het 
nieuwe plein.

• Antwerpen-Noord, ‘den 2060’, is een wijk die het vandaag moeilijk heeft maar met een groot 
potentieel. Het is in de eerste plaats een woonwijk met veel waardevol patrimonium, vlak te-
gen de binnenstad, maar tegelijk een gebied waar heel veel nieuwkomers in de stad terecht-
komen en met een beduidend lager gemiddeld inkomen dan in de rest van de stad. Met het 
ruimtelijk uitvoeringsplan 2060 werd een eerste aanzet gegeven om de woonkwaliteit in de 
wijk te verzekeren, de komende jaren zal de wijk met gerichte ingrepen – bijvoorbeeld door 
een geslaagde herontwikkeling van de Stuivenbergsite – verder opgewaardeerd worden.

• In Berchem pakten we binnen de Ring al de belangrijke as Driekoningenstraat-Statiestraat 
aan. Momenteel werken we een masterplan uit voor de omgeving van de Cogels Osylei zo-
dat het historische stadsgezicht in ere hersteld wordt en gevrijwaard blijft in de toekomst.

Stad en districten pakken, samen met andere partners,opnieuw verschillende 
wijken en districtskernen aan: het centrum van deurne, hoboken, merksem en 
ekeren, het fort van lillo, berendrecht en Zandvliet, antwerpennoord en de om
geving Cogels Osylei (Berchem).
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een vlOtte en  
verkeerSveIlIge Stad
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Antwerpen telt steeds meer mensen die hier wonen, komen werken of de stad komen 
bezoeken. Als die hier allemaal op een vlotte manier moeten geraken en zich veilig 
willen verplaatsen in de stad, dan zullen we in de toekomst op een verstandige manier 

moeten omgaan met de beperkte ruimte. Er is nu eenmaal geen plaats om extra woningen en 
voorzieningen te bouwen, pleinen en parken aan te leggen én nieuwe wegen én extra fiets- en 
voetpaden aan te leggen.

We hanteren in Antwerpen al jaren het STOP-principe (Stappers, Trappers, Openbaar vervoer, 
Privévervoer). In het verkeer en bij de (her)aanleg van straten geven we voorrang aan de voet-
gangers en fietsers. Elke Antwerpenaar is op een gegeven moment immers een zwakke wegge-
bruiker. Zelfs de meest fervente automobilist is geregeld ook voetganger (al is het maar op weg 
naar zijn auto). Wat goed is voor de zwakke weggebruiker is dus goed voor iedereen. Na de 
zwakke weggebruiker geven we voorrang aan het openbaar vervoer dat op een comfortabele 
manier en snelle manier een groot aantal mensen kan bedienen: dat is bij voorkeur de tram.

Voor een groot deel van de Antwerpenaars is een auto echter nog altijd onontbeerlijk: we heb-
ben hem nodig om te werken, om boodschappen te doen, om de kinderen weg te brengen en 
te halen, om familie te bezoeken, … En ook voor de Antwerpse economie zijn en blijven auto en 
vrachtwagen in vele gevallen essentieel. De auto heeft dus zeker zijn plaats in Antwerpen, maar 
de ruimte is beperkt en moet dus gaan naar wie ze echt nodig heeft. Hoe meer mensen gebruik 
maken van alternatieve vervoersmiddelen, hoe vlotter het resterende autoverkeer.

De Antwerpenaars zijn zich de afgelopen jaren trouwens al massaal anders gaan verplaatsen. 
In het stadscentrum doet nu al bijna 70 procent van de bewoners al hun verplaatsingen te 
voet, met de fiets of met het openbaar vervoer. Slechts 30 procent van de verplaatsingen ge-
beurt nog met de wagen. Hoe meer mogelijkheden we creëren voor voetgangers, fietsers en 
openbaar vervoer, hoe meer mensen daar ook gebruik van maken. Dat tonen alle statistieken 
duidelijk aan. We zullen daarom in Antwerpen blijven investeren in voet- en fietspaden en tra-
minfrastructuur. 

nog betere bescherming voor de zwakke weggebruiker

We handhaven in Antwerpen het STOP-principe. In een stad waar een steeds groter aantal 
schoolgaande kinderen en senioren leeft, is een andere keuze niet te verantwoorden. Dat het 
STOP-principe de veiligheid drastisch verhoogt, mag blijken uit de cijfers: op 10 jaar tijd zijn er 
in Antwerpen meer dan 50.000 bewoners bijgekomen maar is het aantal ongevallen met ge-
wonden of doden in de stad gedaald van 3.300 naar 2.600. 

De stad zette sinds 2008 43 miljoen euro opzij voor het zogenaamde ‘districtsontwikkelings-
fonds’ om samen met de districten gevaarlijke punten in de stad weg te werken en veilige 
fietspaden aan te leggen. Ook in de volgende legislatuur willen we dat verkeersveiligheid een 
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absolute prioriteit blijft. Elk verkeersslachtoffer is er één te veel. Een snelheidsvermindering 
van 1 kilometer per uur resulteert in een gemiddelde daling van de letselongevallen met 2 
procent. Lagere snelheden zijn bovendien beter voor de leefbaarheid van de stad: hoe lager 
de snelheid, hoe lager het geproduceerde geluid. Daarom zullen we de zones 30 verder uit-
breiden: alle districtskernen en de volledige kernstad (de zone binnen Singel) worden zone 30, 
met uitzondering van de invalswegen. Waar mogelijk en wenselijk nemen we in die zones 30 de 
verkeerslichten weg.

De historische stadskern (de ruime buurt rond de kathedraal en Grote Markt) wordt autoluw 
en is alleen nog toegankelijk voor plaatselijk autoverkeer: bewoners en – binnen afgebakende 
venstertijden – leveranciers. Samen met De Lijn neemt de stad maatregelen om de tramover-
steken veiliger te maken voor voetgangers en fietsers. Zeker op drukke voetgangersassen instal-
leren we slimme verkeerslichten die rekening houden met alle verkeersdeelnemers. Nu staan 
we met zijn allen te vaak (voetgangers, fietsers, openbaar vervoer én automobilisten) onnodig 
voor het rode licht.

Straten worden altijd zo (her)aangelegd dat op een natuurlijke manier de maximumsnelheid 
afgedwongen wordt. Op vraag van buurtbewoners of op aangeven van de politie en andere 
bevoegde stadsdiensten worden er snelheidsmetingen uitgevoerd. Als daaruit blijkt dat er in 
een straat te hard gereden wordt, nemen we in afwachting van een definitieve heraanleg snelle 
en tijdelijke maatregelen om daaraan te verhelpen. In 2011 zette de stad daar 500.000 euro 
voor opzij en in 2012 1 miljoen euro. Met dat geld hebben we verschillende straten aangepakt 
in Deurne, Berchem, Merksem, Borgerhout, Wilrijk en het district Antwerpen.

we handhaven in antwerpen het StOPprincipe.

Verkeersveiligheid blijft een absolute prioriteit voor de stad. Er wordt opnieuw 
fors geïnvesteerd in de (her)aanleg van veiligere straten.

Tramoversteken worden veiliger gemaakt voor voetgangers en fietsers.

we installeren slimme verkeerslichten.

de historische stadskern wordt autoluw, de volledige kernstad(met uitzondering 
van de Leien en andere grote invalswegen) en alle districtskernen worden zone 30.

We blijven investeren in tijdelijke maatregelen voor straten waar te hard gereden 
wordt. Op vraag van buurtbewoners en/of aangeven van politie en stadsdiensten 
worden er snelheidsmetingen uitgevoerd.
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De stad maakt met het Antwerpse parket afspraken over nultolerantie voor agressieve automo-
bilisten. Onaangepast en gevaarlijk rijgedrag, overdreven snelheid en roekeloos voorbijsteken 
worden consequent bestraft. We blijven ook investeren in de succesvolle Staten-Generaal voor 
de Verkeersveiligheid. Alle partners gaan de komende jaren extra engagementen aan om het 
aantal verkeersslachtoffers terug te dringen, meer fietspaden aan te leggen en de binnenstad 
verkeersluwer te maken.

De stad maakt afspraken met het Antwerpse parket over een nultolerantie voor 
agressieve automobilisten.

alle partners van de Statengeneraal voor de verkeersveiligheid gaan nieuwe en
gagementen aan om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen.

Dé fietsstad van Vlaanderen

Antwerpen werd zopas verkozen tot de beste fietsstad van Vlaanderen. Sinds 2007 legden we 
in de stad meer dan 100 kilometer fietspad aan. Hoe meer comfortabele fietspaden, hoe meer 
mensen immers geneigd zijn om de fiets te pakken. Het aantal fietsgebruikers is de jongste 
jaren dan ook fel gestegen.

We zullen die inspanningen ook de komende jaren volhouden en nóg meer investeren in het 
comfort en de veiligheid van fietsers – bij ongevallen op de Antwerpse wegen raken immers 
vooral fietsers gewond (27% van alle gewonden in 2011 was een fietser, tegenover 25% auto-
bestuurder, 16% autopassagier en 14% voetganger).

In de eerste plaats werken we de ontbrekende schakels weg in ons fietspadennetwerk. De ver-
bindingen tussen scholen en parken krijgen prioriteit. Waar nodig worden de bestaande fiets-
paden verbreed, en het voetpad en fietspad worden telkens zo duidelijk mogelijk afgescheiden. 
Weleggen de eerste echte fietsstraten (twee voetpaden naast een centrale fietsbaan) aan en 
maken gevaarlijke oversteekplaatsen veiliger.

Er komen ook nieuwe fiets(- en voetgangers)verbindingen over grote wegen zodat de hele 
stad beter verbonden is: een parkbrug van het Eilandje naar Park Spoor Noord, een nieuwe 
IJzerlaanbrug (enkel toegankelijk voor fietsers en voetgangers) van den Dam naar Merksem, 
een parkverbinding van het Rivierenhof naar Borgerhout intra muros, een ‘spoorwegfietsbrug’ 
van Berchem Station naar Groenenhoek en de Veldekens en een verbinding van het Kielpark 
naar de Konijnenwei. 

We zullen daarnaast onderzoeken of en hoe er veilige verbindingen kunnen gelegd worden 
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tussen het Laaglandpark en Luchtbal, van de Prinshoeveweg naar Oude Landen, van het stads-
park door de spoorwegberm naar de Kievitwijk(van het park via de Jacob Jacobsstraat onder 
de berm naar de Van Immerseelstraat), van den Dam naar Park Spoor Noord, van de Cadixwijk 
naar het Droogdokkenpark, van Ruggeveld naar Silsburg, …En we bekijken of het haalbaar is 
om, zeker op recreatief interessante momenten (weekends, schoolvakanties, evenementen) 
een regelmatige overzetboot in te zetten tussen Sint-Anneke en het Eilandje.

De ontbrekende schakels in het fietspadennetwerk worden weggewerkt.

De fietspaden worden veiliger.

We leggen de eerste fietsstraten aan.

De hele stad wordt beter ontsloten voor fietsers, onder meer door nieuwe fiets
bruggen over grote weginfrastructuur.

In juni 2011 werden de eerste publieke ‘Velo’-fietsen in gebruik genomen. Eind mei 2012 
waren er al bijna 20.000 abonnees voor de 1.000 beschikbare fietsen die verspreid staan over 
83 locaties in de kernstad. We zullen het ‘Velo’-project zo snel mogelijk uitbreiden naar de dis-
tricten buiten de Ring, maar ook binnen de Ring kunnen er nog stations bijkomen. Er komt een 
Velo-station in de onmiddellijke omgeving van elk park en alle publieke plaatsen die drukbe-
zocht worden (pleinen, scholen, studentencampussen, jeugdcentra, concertgebouwen, …).

het ‘velo’project wordt uitgebreid binnen en buiten de ring

Veilig met de fiets rijden is één zaak, maar iedereen wil zijn fiets ook comfortabel en met een 
gerust hart kunnen stallen. De laatste twee jaar kwamen er, verspreid over heel de stad, 3.000 
fietsparkeerplaatsen bij. De stad kocht ook mobiele fietsenstallingen voor grote evenementen. 
De komende jaren installeren we nog meer fietsbeugels over de hele stad en creëren we meer 
inpandige stallingen. Zeker in gesloten bebouwing is het niet evident voor bewoners om hun 
fietsen te parkeren. Daarom wordt in de eerste plaats daar actief gezocht naar collectieve stal-
lingsmogelijkheden: in of op de buurtparkings, maar eventueel ook door veilige fietstrommels 
te installeren. Fietsparkings worden ook altijd voldoende verlicht.

Bij grote overstapplaatsen voor openbaar vervoer en op de drukbezochte plaatsen en alle 
pleinen in de stad worden er sowieso voldoende parkeerplaatsen voor fietsen voorzien: aan 
Antwerpen-Centraal en Antwerpen-Berchem, aan de vernieuwde Franklin Rooseveltplaats en 
het nieuwe Operaplein, de eindpunten van de drukste tram- en buslijnen maar evengoed bij 
alle parken, op de nieuwe Scheldekaaien, de Groenplaats en de Gedempte Zuiderdokken.
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Op de veelgebruikte fietsassen plaatst de stad gratis fietspompen. In het administratief cen-
trum den Bell, in publieke fietsenstallingen en aan de districtshuizen komen er oplaadpunten 
voor elektrische fietsen. En over heel de stad plaatsen we fietsbewegwijzering en fietstellers.

Er komen extra (inpandige) fietsparkings, fietsbeugels en fietstrommels.

We investeren in nieuwe fietsinfrastructuur: fietspompen, fietstellers, oplaadpun
ten voor elektrische fietsen en bewegwijzering voor fietsers.

Snel, comfortabel en voldoende openbaar vervoer

De laatste tien jaar is het aantal reizigers op het Antwerpse openbaar vervoer verdubbeld. 
Ongeveer 20 procent van hen gebruikt de bus, ongeveer 80 procent de tram. Hoe groter het 
aanbod van het openbaar vervoer, hoe meer mensen er gebruik van maken. En hoe meer men-
sen de overstap maken van privé-vervoer naar openbaar vervoer, hoe veiliger en leefbaarder 
de Antwerpse straten worden en hoe beter de doorstroming van het privé-vervoer en econo-
misch transport dat nog overblijft. Maar dan moet dat openbaar vervoer ook een waardig al-
ternatief zijn: comfortabel en snel. We verkiezen daarbij trams boven bussen. Trams kunnen in 
vergelijking met een bus meer reizigers vervoeren, ze zijn milieuvriendelijker, ze kunnen rijden 
op groene beddingen en ze zijn stiller. De moderne lagevloerstrams zijn bovendien toegankelij-
ker dan bussen, ook voor kinderwagens, rolstoelen en eventueel zelfs voor fietsen.

We zullen de komende jaren dan ook intensief blijven samenwerken met De Lijn om het aan-
bod en het comfort van de trams in Antwerpen verder te verhogen. We streven naar een net-
werk:

• met sneltrams die vertrekken vanop grote (gratis) park & rides op de buitengrenzen van onze 
randgemeenten en die via de metrokokers tot in het centrum geraken.

• met drukbediende tramlijnen op de grote stedelijke boulevards en invalswegen (maar wel in 
een eigen bedding) tot in alle districten

• en met daar tussendoor tramlijnen die de verschillende districten en wijken met elkaar  
verbinden
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Na de recente verlenging van de trams 5 en 10 tot in Wijnegem, volgen er daarom de komende 
jaren nog heel wat tramverlengingen:

• tram 15 naar Boechout

• tram 24 onder de Turnhoutsebaan naar Wommelgem

• tram 7 naar het Eilandje (nieuw havenhuis)

• tram 6 van Metropolis tot in Ekeren en van het Olympiadekruispunt tot in Wilrijk

• tram 9 van de Gitschotellei tot in Borsbeek

• Tram 2 en/of 4 van de Kioskplaats in Hoboken tot aan het Schoonselhof

Daarnaast komen er ook nieuwe tramlijnen: 

• een tram van Eksterlaar, via de metro, naar Linkeroever

• Een nieuwe tramlijn over heel de Leien, via de Noorderlaan naar Ekeren (tram 23?)

• Een nieuwe tramlijn op de Kaaien (tram 13?) en op de Groene Singel

• een nieuwe tram op de Bisschoppenhoflaan (tram 12?)

• Een tram (18?) op de Ruggeveldlaan die Deurne-Noord en Deurne-Zuid met elkaar verbindt

• Een ‘studententram’ van de campus in de binnenstad tot de campus Drie Eiken in Wilrijk 
(tram 17?)

Ook nieuw geplande woonwijken worden meteen aangesloten op het bestaande tramnetwerk.

we breiden het tramaanbod in, van en naar de stad verder uit. verschillende lijnen 
worden verlengd en er komen nieuwe tramlijnen bij.
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Om een vlotte doorstroming te garanderen, worden de bestaande metrotunnels in gebruik ge-
nomen, wordt de tram bovengronds zoveel mogelijk in aparte – groene – beddingen gelegd en 
maken we gebruik van slimme verkeerslichten.

We vragen aan De Lijn om de bussen – zeker in het stadscentrum – zo veel mogelijk te vervan-
gen door trams. Waar dat niet haalbaar is, kunnen ook de bussen mee op de aparte beddingen 
rijden. We dringen er op aan om oude bussen te vervangen door hybride voertuigen. Bus- en 
tramaanbod worden verder op elkaar afgestemd: aan de stadsrandparkings kunnen de reizigers 
vlot en snel overstappen van de bus op de tram.

De tramhaltes worden aangelegd volgens de strengste normen inzake veiligheid en gebruiks-
vriendelijkheid. De stad onderzoekt of het haalbaar is om dat in eigen beheer te doen in plaats 
van de aanleg en het onderhoud van de haltes uit te besteden.

bussen worden zo veel mogelijk vervangen door trams. het tram en busaanbod 
sluit zo goed mogelijk op elkaar aan.

Om de doorstroming van het openbaar vervoer te optimaliseren, rijden trams (en 
bussen)zoveel mogelijk in eigen beddingen of in de metrokokers en maken we ge
bruik van slimme verkeerslichten.

tramhaltes worden – bij voorkeur in eigen beheer – aangelegd volgens de streng
ste normen inzake veiligheid en gebruiksvriendelijkheid.

Door de vervanging van bussen door trams, komt er heel wat ruimte vrij op de Franklin 
Rooseveltplaats, die heraangelegd wordt tot een volwaardig stadsplein met veel open ruim-
te,terrassen en groen. Onder het nieuwe, autoluwe Operaplein komt het Operastation dat in 
drie verdiepingen wordt uitgebouwd tot het knooppunt van alle tramverkeer in de stad.

Het Operaplein en de Franklin Rooseveltplaats worden (her)aangelegd tot  
volwaardige stadspleinen met veel open ruimte en plaats voor de voetganger.

’s Avonds en ’s nachts wordt in een voldoende groot aanbod openbaar vervoer voorzien, ook 
op donderdagavond. Brouwerij Duvel Moortgat besliste onlangs om het netwerk van de nacht-
bussen in Antwerpen te sponsoren zodat De Lijn die kan blijven uitbaten. Indien nodig gaat de 
stad – uiteraard samen met de Lijn – actief op zoek naar gelijkaardige samenwerkingen met het 
bedrijfsleven die voor iedereen winst opleveren.
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Het aanbod openbaar vervoer ’s avonds en ’s nachts, ook op donderdag, blijft  
verzekerd.

Ook taxi’s hebben hun plaats in het aanbod van publiek vervoer. Zij kunnen gebruik maken  
van de vrije busbanen als ze de verkeersveiligheid niet in het gedrang brengen. Bij de toeken-
ning van nieuwe vergunningen wordt er in de toekomst voorrang gegeven aan elektrische taxi’s 
of wagens op aardgas. Voor mindermobiele senioren blijven we voorzien in goedkope  
taxicheques.

Ook taxi’s kunnen gebruik maken van de vrije busbanen.

we blijven voorzien in goedkope taxicheques voor mindermobiele senioren.

Samen met de randgemeenten willen bij de NMBS en De Lijn pleiten voor het inleggen van een 
Antwerpse lightrail naar analogie met het GEN in Brussel: een lichte maar snelle trein met hoge 
capaciteit en frequentie die via het huidige spoornetwerk de ruime regio rond Antwerpen ver-
bindt met de stad (bv. via de lijnen Essen-Puurs, Sint-Niklaas-Lier en Antwerpen-Mechelen). Nu 
de Diaboloverbinding met de luchthaven van Zaventem gerealiseerd is, maakt de stad samen 
met de NMBS werk van snelle incheckbalies voor de luchthaven in het Centraal Station. We 
dringen ook aan op voldoende frequente verbindingen.

De stad bepleit bij de bevoegde instanties de inzet van een Antwerpse lightrail.

verstandig gebruik van de auto

Ook de auto heeft zijn plaats in de stad. Alleen komt het erop aan om zoveel mogelijk 
Antwerpenaars en bezoekers van de stad te overtuigen om hun wagen zo doordacht moge-
lijk te gebruiken. Iedereen kan bijna dagelijks ervaren hoe groot de verkeersdruk nu al is. En 
Antwerpen groeit alleen nog maar, als woonstad én als economische aantrekkingspool. Alle 
automobilisten die kiezen voor alternatief vervoer, maken plaats voor zij die geen alternatief 
hebben. Hoe meer verplaatsingen met het openbaar vervoer, te voet of met de fiets worden 
gemaakt, hoe leefbaarder de stad wordt en hoe meer kansen voor onze economie.
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Het Masterplan 2020 van de Vlaamse regering bevat verschillende belangrijke ingrepen die de 
mobiliteit in Antwerpen de komende jaren zullen verbeteren. Wij willen dat de stad zich in al 
die dossiers blijft opstellen als een constructieve maar kritische partner die de belangen behar-
tigt van alle inwoners en hen op een actieve en correcte manier informeert, onder meer over 
alle inspraakmogelijkheden.

Met het akkoord over het Masterplan 2020 werd het oorspronkelijk geplande Lange Wapper-
viaduct vervangen door een tunnel en slaagden we er in om tegelijk het viaduct van Merksem 
ondergronds te brengen. Antwerpen is daarmee een voorloper geworden in de overgang van 
bovengrondse naar ondergrondse infrastructuur en we willen die filosofie ook in de toekomst 
doortrekken. Zo zullen we ook onderzoeken hoe we de E313 in Deurne kunnen ‘vertunnelen’ 
ter hoogte van het Rivierenhof en hoe we het viaduct op de A12 kunnen vervangen door een 
tunnel.

Bij de realisatie van het Masterplan 2020 stelt de stad zich op als een constructieve 
maar kritische partner.

de Oosterweelverbinding en het viaduct van merksem gaan ondergronds, we  
onderzoeken hoe we ook de e313 ter hoogte van deurne kunnen vertunnelen en 
hoe we het viaduct op de a12 kunnen vervangen door een tunnel.

Het doorgaand auto- en vrachtwagenverkeer houden we zo ver mogelijk op afstand van de stad 
én onder de grond, door de realisatie van de tangenten A102 en R11 bis uit het Masterplan 
2020. Als de Vlaamse overheid besluit om het rekeningrijden in te voeren, dan zullen we uit-
drukkelijk bepleiten dat het in en rond Antwerpen zo snel mogelijk wordt gebruik om verkeer 
dat hier niet moet zijn, rond de stad te leiden en niet erdoor.

Om de gezondheid en levenskwaliteit van alle Antwerpenaars te verzekeren, de geluidshinder 
te beperken en de veiligheid en doorstroming voor de automobilisten te verbeteren, willen we 
in overleg met de Vlaamse overheid de maximumsnelheid op de Ring verlagen en maximaal 
gebruik maken van variabele snelheden. De maximumsnelheid op de Singel verlagen we tot 50 
kilometer per uur bij overdracht naar de stad. Zodra de A102 en R11 bis aangelegd zijn, onder-
zoeken we of het aantal rijstroken op de Ring naar beneden kan.
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doorgaand verkeer wordt zo ver mogelijk van de stad én onder de grond gehouden.

we pleiten bij de vlaamse overheid voor een verlaging van de maximumsnelheid op 
de ring en een maximale inzet en maximaal gebruik maken van variabele snelheden.

de maximumsnelheid op de Singel gaat naar 50 kilometer per uur.

we onderzoeken ook of het aantal rijstroken op de ring verminderd kan worden 
na de aanleg van de a102 en de r11 bis.

De geplande verkeersingrepen uit het Masterplan 2020 zorgen niet alleen voor een vlottere 
doorstroming van het verkeer, ze brengen ook heel wat mogelijkheden met zich mee om de 
levenskwaliteit van honderdduizenden Antwerpenaars te verbeteren. Zo zullen we de komende 
jaren beginnen met slimme en realistische overkappingen van de Ring, op plaatsen met veel 
overlast en een groot tekort aan open ruimte en basisvoorzieningen, met name in Berchem, 
Borgerhout en Deurne.

de ring wordt overkapt op welbepaalde plaatsen in berchem, borgerhout en 
deurne.

We willen dat er duidelijke en eenvormige regels komen over de maximumsnelheden op 
het hele Antwerpse grondgebied. Dat is makkelijker voor de automobilisten, veiliger voor 
alle weggebruikers en het heeft een positieve invloed op de geluidshinder voor zowat alle 
Antwerpenaars. Behalve op de Ring wordt er nergens nog sneller gereden dan 70 kilometer 
per uur. Op invalswegen gaat de maximumsnelheid naar 50 kilometer per uur in de bebouwde 
gebieden. In de kernstad (het hele gebied binnen de Singel, met uitzondering van de Leien en 
de invalswegen), alle districtskernen en in schoolomgevingen geldt een maximumsnelheid van 
30 kilometer per uur.

De verkeerslichten worden overal op een verstandige manier afgesteld en we maken gebruik 
van slimme verkeerslichten om de doorstroming voor alle weggebruikers – dus ook automobi-
listen – te optimaliseren.

behalve op de ring wordt er op antwerps grondgebied nergens sneller gereden 
dan 70 km per uur. Op invalswegen gaat de maximumsnelheid overal naar 50 km 
per uur in de bebouwde gebieden. In de kernstad (met uitzondering van de leien 
en de invalswegen), in districtskernen en in schoolomgevingen geldt overal een 
maximumsnelheid van 30 km per uur.
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Wanneer het verkeer op de drukke hoofdwegen vertraagt, zoeken automobilisten vaak hun heil 
in kleinere wegen, dwars door woonwijken. Dat is gevaarlijk en hinderlijk voor de bewoners 
van die buurten. We bestrijden dat sluipverkeer aan de hand van ‘wijkcirculatieplannen’: met 
eenvoudige maatregelen zorgen we er voor dat buurtbewoners vlot uit en in hun wijk geraken, 
maar dat het doorgaand verkeer er wegblijft. De stad en de districten namen zo al verschillen-
de maatregelen in Berchem (Uitbreidingsstraat en Driekoningenstraat-Statiestraat), Borgerhout 
(Huybrechtsstraat) en Ekeren(fietsweg Driehoekstraat-Wilgenhoevelaan). Er werden al 8 wijk-
circulatieplannen goedgekeurd en er zijn er nog een twintigtal in opmaak.

Voor het gebied tussen de Leien en de Singel komt er – in overleg met de betrokken distric-
ten - één groot wijkcirculatieplan. Omdat het gebied zo dichtbebouwd is, heeft immers elke 
maatregel in de ene wijk gevolgen voor de veiligheid en leefbaarheid in een andere wijk. Indien 
nodig helpt de stad ook bij de afstemming van wijkcirculatieplannen tegen districtsgrenzen in 
de buurten buiten de Singel.

we bestrijden het sluipverkeer door de antwerpse woonwijken aan de hand van 
wijkcirculatieplannen.

Voor het gebied tussen Leien en Singel komt er één groot wijkcirculatieplan.

De stad viel de afgelopen jaren verschillende keren in de prijzen – in binnen- én buitenland – 
met haar opgemerkte ‘Merci-campagne’ die de automobilisten aanspoort om trager te rijden. 
Ook de verkeerslessen van de politie zijn een groot succes: jaarlijks worden duizenden leerlin-
gen in de Antwerpse basisscholen op een aantrekkelijke manier bijgebracht hoe ze zich zo veilig 
mogelijk gedragen in het verkeer. De Antwerpse senioren schrijven zich in grote getalen in voor 
opfrissingscursussen in de dienstencentra en ook de lessen van de Fietsschool zijn bijzonder 
succesvol. We zullen dan ook blijven investeren in sensibilisering en moderne verkeerslessen 
en proberen daarmee nog meer Antwerpenaars te bereiken. We installeren ook een nieuwe 
verkeerstuin in een van de parken of op een van de pleinen.

De Antwerpse bedrijven en de vele evenementen in onze stad, trekken heel wat autoverkeer 
naar Antwerpen. De stad zal die bedrijven en de evenementenorganisatoren zo goed mogelijk 
begeleiden bij het opmaken van vervoersplannen waarmee ze hun bezoekers en werknemers 
zoveel mogelijk stimuleren om gebruik te maken van de fiets, het openbaar vervoer of carpoo-
ling. Aan evenementenorganisatoren leggen we ook voorwaarden op om de mobiliteitsdruk te 
verminderen.

We promoten het gebruik van de autodeelservice Cambio en er komen nieuwe autodeelplaat-
sen bij, gespreid over heel de stad. Om het gebruik van elektrische voertuigen te stimuleren, 
zal de stad een beleid uitwerken rond oplaadpunten voor elektrische wagens.
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De stad blijft verstandig en veilig verkeersgedrag promoten via sensibiliserings
campagnes en moderne verkeerslessen voor jong en oud. er komt ook een nieuwe 
verkeerstuin.

bedrijven en evenementenorganisatoren worden begeleid bij het opmaken van 
vervoersplannen. aan evenementenorganisatoren leggen we voorwaarden op om 
de mobiliteitsdruk te verminderen.

we promoten het gebruik van carpoolen en autodelen. de stad tekent een beleid 
uit rond oplaadpunten voor elektrische wagens.

Parkeren: een beleid op maat

De parkeerdruk in grote delen van Antwerpen ligt bijzonder hoog. Vermits er steeds meer 
Antwerpenaars bijkomen en ook steeds meer mensen de stad bezoeken, zal die druk nog toe-
nemen. Tenzij een groot deel van de mensen overstapt naar alternatief vervoer en er op de 
juiste plaatsen parkeerruimte bijkomt. Maar ’t Stad is geen parking. We willen geen extra par-
keerplaatsen op het openbaar domein – tenzij voor personen met een handicap – wél in onder-
grondse of inpandige garages. Hoe minder auto’s er gestald moeten worden op het openbaar 
domein, hoe meer plek er is voor groen, veiligere fietspaden en bredere voetpaden. 

In het stadscentrum en verschillende districtskernen wonen veel mensen op een kleine opper-
vlakte, en de meesten van hen hebben een wagen, in veel gezinnen zijn er zelfs twee auto’s. In 
het gebied binnen de Ring hebben 60.000 mensen een bewonerskaart – en dus een auto - ter-
wijl er op het openbaar domein maar 30.000 parkeerplaatsen beschikbaar zijn. 

Daarom creëert het gemeentelijk parkeerbedrijf GAPA extra buurtparkings voor bewoners in 
die overbevraagde wijken. Dat kan door er nieuwe aan te leggen, zoals de parking onder het 
Frans Van Hombeeckplein die in het voorjaar van 2013 de deuren zal openen, maar het kan ook 
door samen te werken met scholen of bedrijven. Zo deelt Delhaize ondertussen zijn parking 
op de Plantin en Moretuslei met bewoners uit de buurt, stelt de Karel De Grote Hogeschool 
zijn parking in de Montignystraat ter beschikking en kunnen ook buurtbewoners terecht in de 
ondergrondse parking van den Bell. In zo’n buurtparking kan iedere buurtbewoner zijn wagen 
veilig stellen en moet ze nooit op zoek naar een plekje. Bovendien krijgen ze korting op de 
abonnementskosten als ze hun bewonerskaarten inleveren.

In buurten waar de parkeerdruk erg hoog ligt, willen we evolueren naar een systeem waar 
enkel buurtbewoners – en enkel wagens die hier in België ingeschreven zijn – nog op straat 
kunnen parkeren. Bovendien wordt alleen nog een bewonerskaart uitgereikt voor auto’s die in 



60

België staan ingeschreven. We gaan ook verder met de digitalisering van de bewonerskaarten 
en de afschaffing van de papieren kaarten.

Bezoekers worden gestimuleerd om zoveel mogelijk te parkeren in bezoekersparkings aan de 
rand van de wijken, langparkeren op het openbaar domein wordt zoveel mogelijk ontraden. Ze 
kunnen hun wagen achterlaten:

• In gratis park & rides bij de eindpunten van de trams op het grondgebied van of de grens 
met onze randgemeenten. 

• Ter hoogte van de op- en afritten van de Ring: het Olympiadekruispunt, Schijnpoort, 
Havenhuis, … De automobilisten betalen hier een beperkte prijs voor het parkeren en krijgen 
meteen een gratis ticket voor het openbaar vervoer waarmee ze kunnen overstappen op de 
tramlijnen die deze parkings bedienen.

• In de toekomstige parkings aan de rand van de binnenstad: Operaplein, Amsterdamstraat, 
onder de Scheldekaaien of de Gedempte Zuiderdokken. De tarieven zullen hier hoger liggen 
dan op de park & rides ter hoogte van de op- en afritten.

In nieuwe woonprojecten moeten de ontwikkelaars zelf voorzien in voldoende ondergrondse 
of ‘inpandige’ parkeerruimte. Bij kantoorprojecten wordt een maximumaantal parkeerplaatsen 
afgesproken, afhankelijk van de mobiliteitsdruk in de buurt, en de parkeerplaatsen kunnen na 
de kantooruren ook door bewoners gebruikt worden. 

Er komen wel meer parkeerplaatsen voor personen met een handicap op het openbaar domein 
en er wordt streng opgetreden tegen al wie die plekken onterecht inneemt. We maken boven-
dien afspraken met de zorgsector zodat alle zorgverstrekkers tijdens hun diensten te allen tijde 
vlot een parkeerplaats vinden. 

er komt extra parkeerruimte in ondergrondse en inpandige parkeergarages.

Er wordt een beleid uitgetekend op maat van de wijkbewoners en afhankelijk van 
de parkeerdruk in de buurt.

Bezoekers worden gestimuleerd om hun wagen te parkeren op gratis park & rides, 
goedkopere parkings met een gratis ticket voor het openbaar vervoer bij de op- en 
afritten van de Ring of in de duurdere ondergrondse parkings aan de rand van de 
binnenstad.

er komen meer parkeerplaatsen voor mensen met een handicap.

Zorgverstrekkers vinden tijdens hun dienst altijd vlot een parkeerplaats.
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minder hinder

Wanneer een straat of plein heraangelegd wordt, werken meestal verschillende partners sa-
men (overheden, nutsbedrijven, aannemers, …). Die partners communiceren allemaal op hun 
eigen manier – met het risico dat er tegenstrijdige berichten worden uitgezonden – of commu-
niceren soms geen van allen. Bovendien moeten er bij wegenwerken ook altijd verschillende 
groepen mensen (bewoners, pendelaars, bedrijven, …) ingelicht worden die allemaal specifieke 
vragen hebben. Wij willen daarom dat de stad in de toekomst nog meer een regierol opneemt 
in de communicatie over wegenwerken op haar grondgebied. Er wordt een speciale cel opge-
richt die zorgt dat de relevante info bij de juiste mensen komt en die daarvoor een breed scala 
aan communicatiemiddelen inzet.

In contracten met aannemers worden duidelijke afspraken opgenomen over de veiligheid van de 
werf, met bijzondere aandacht voor voetgangers, fietsers, senioren en personen met een han-
dicap. We zullen daarvoor ook vaker een beroep doen op testpanels van ervaringsdeskundigen. 
Politie en GAS-ambtenaren controleren of alle afspraken worden nagekomen (de afgelopen jaren 
werden telkens al zo’n 1.600 werven gecontroleerd). Ook voor de wegomleiding zullen we nog 
nauwer samenwerken met ervaringsdeskundigen, experts en alle belanghebbenden.

Daarnaast worden in de contracten clausules opgenomen over de timing van de werken. De 
stad zal nog vaker werken met een bonus/malus-systeem om die timing af te dwingen. Tijdens 
de werken wordt er bijzondere aandacht besteed aan de toegankelijkheid van de lokale horeca 
en middenstand, zeker als die zaken afhankelijk zijn van passage. De stad handhaaft de ver-
plichting voor nutsbedrijven om bij grote werken afspraken te maken met andere nutsbedrij-
ven zodat al de nodige werken tegelijkertijd uitgevoerd kunnen worden. We onderzoeken hoe 
we al die werken nog beter op elkaar kunnen afstemmen.

Wanneer privé-aannemers het openbaar domein innemen zonder de nodige veiligheidsmaat-
regelen, zetten de stadsdiensten de situatie zo snel mogelijk recht en rekenen ze de gemaakte 
kosten door aan de aannemer die in gebreke gebleven is (de afgelopen jaren werd zo jaarlijks al 
600.000 euro gerecupereerd).

De stad neemt een regierol op inzake de minderhinder-communicatie op haar 
grondgebied. Ze zet een breed scala aan communicatiemiddelen in zodat zoveel 
mogelijk antwerpenaars bereikt worden. 

er worden bijzondere afspraken gemaakt met aannemers en nutsbedrijven over 
veiligheid (met bijzondere aandacht voor voetgangers, fietsers, senioren en perso
nen met een handicap) en timing.

we besteden bijzondere aandacht aan de toegankelijkheid van lokale handelsza
ken die afhankelijk zijn van passage.
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een bruISende Stad
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Samenleven betekent dat we ondanks alle verschillen op zoek gaan naar wat ons bindt. 
Ongeacht hun leeftijd, afkomst of status hebben alle Antwerpenaars één ding gemeen: 
hun stad. Zeker nu er zoveel jonge en nieuwe Antwerpenaars bijkomen is het essentieel 

om die Antwerpse verbondenheid en de fierheid op onze stad, te blijven stimuleren en onder-
steunen. Sport, cultuur, evenementen en het verenigingsleven spelen daarin een belangrijke 
rol. Antwerpen is een bruisende stad en moet dat blijven. Een stad die voor elk wat wils biedt, 
waar mensen elkaar ontmoeten in sportclubs, tijdens optredens, in jeugdlokalen, tijdens eve-
nementen of op het buurtfeestje. Een stad waar Antwerpenaars kunnen opkijken naar andere 
Antwerpenaars die het beste van zichzelf geven op voetbalvelden, in concertzalen of op  
theaterpodia.

Cultuur voor iedereen

Antwerpen is met voorsprong de belangrijkste cultuurstad van Vlaanderen. We hebben wereld-
vermaarde kunstenaars, ontwerpers, dansgezelschappen, muzikanten en acteurs. Onze musea, 
theaterhuizen en culturele centra lokken elk jaar honderdduizenden bezoekers. De Antwerpse 
culturele scène bloeit dus en inhoudelijk bemoeit de overheid zich daar best niet teveel mee. 
De stad moet vooral faciliteren: ervoor zorgen dat de culturele sector en de Antwerpse kunste-
naars voldoende mogelijkheden krijgen en vooral dat zoveel mogelijk Antwerpenaars in contact 
komen met cultuur, in welke vorm dan ook. 

we zorgen dat de culturele sector in antwerpen voldoende mogelijkheden krijgt 
en dat zoveel mogelijk antwerpenaars in contact komen met cultuur.

In mei 2011 opende het Museum aan de Stroom (MAS) eindelijk zijn deuren. Een jaar later had 
het MAS al één miljoen bezoekers over de vloer gehad, 97 procent van hen gaf aan zeker nog 
eens terug te komen, en cultuurjournalisten over de hele wereld namen het museum op in hun 
toplijstjes. Een jaar later werd het vernieuwde Middelheimmuseum geopend. Het beeldenpark 
met zijn omvangrijke collectie moderne kunst is een unicum in Europa. En binnen een jaar 
zal ook het Red Star Line Museum klaar zijn om de bezoekers te ontvangen die afzakken naar 
Antwerpen op zoek naar hun (familie)geschiedenis. Drie nieuwe musea van internationaal ni-
veau die op drie jaar tijd de deuren openen, dat is ongezien in Antwerpen.

Zulke projecten maken ons als Antwerpenaar nog fierder op onze stad, zetten Antwerpen inter-
nationaal op de kaart, bezorgen de lokale middenstand een boost en dienen als hefboom voor 
de heropwaardering van een hele wijk (denk maar aan wat de nieuwe Permeke-bibliotheek 
betekend heeft voor het De Coninckplein). Maar we kunnen niet zomaar overal nieuwe,  
kwalitatieve musea bouwen. Daarom willen we de komende jaren bekijken of we de vele, 
te ontwijden kerken die Antwerpen telt, geen publieksgerichte culturele invulling kunnen 
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geven:concertzaal, theaterpodium, kunstencentrum, ... Een prima voorbeeld van hoe ie-
dereen daar beter van wordt is AMUZ, het concertgebouw in de Sint-Augustinuskerk in de 
Kammenstraat.

In navolging van amuZ onderzoeken we of te ontwijden kerken een publieksge
richte culturele invulling kunnen krijgen.

Er werd al een nieuw cc geopend op Linkeroever, de komende jaren krijgen ook Ekeren en 
Hoboken een volwaardig cultuurcentrum en cc De Schelde in Zandvliet wordt gerenoveerd. De 
Antwerpse cultuurcentra werken samen rond ticketverkoop, communicatie en programmering. 
Ze zetten sterk in op lokale verankering maar dat hoeft niet ten koste gaan van de ambitie om 
ook de districtsgrenzen en zelfs de stadsgrenzen te overschrijden. Onze Antwerpse cultuurcen-
tra verdienen een brede uitstraling. De Roma mag dan wel geen cultuurcentrum strictu sensu 
zijn, ze slaagt er wel in een lokale verankering te combineren met een fel gesmaakt artistiek 
programma dat tot ver buiten de stadsgrenzen publiek aantrekt. Voor de andere cc’s kan een 
duidelijke profilering in een bepaalde artistieke discipline een hefboom zijn.

ekeren en hoboken krijgen een volwaardig cultuurcentrum. CC de Schelde wordt  
gerenoveerd.

de antwerpse cultuurcentra combineren lokale verankering met een bredere  
uitstraling.

We hebben in Antwerpen een rijk patrimonium aan cultuurhistorische gebouwen. In de loop 
der tijd hebben verschillende van die gebouwen hun functie verloren. Samen met de Vlaamse 
Nieuwe Erfgoed Organisatie (NEO) zullen we bekijken hoe we die historische panden een 
nieuwe bestemming kunnen geven. We vertrekken daarbij van de historische waarde van een 
gebouw en zijn omgeving en kiezen vervolgens voor een geschikte, toekomstgerichte invulling. 

De cultuursector kan een belangrijke partner zijn in dit erfgoedbeleid. Het kunstenveld is im-
mers voortdurend op zoek naar ruimtes: om te onderzoeken, te creëren, te presenteren  In 
afwachting van een definitieve bestemming, kunnen zij een waardevolle invulling geven aan 
die leegstaande historische gebouwen. Zo werken we ondertussen samen met HETPALEIS, 
die het Steen tijdelijk omgetoverd hebben tot een educatief centrum voor kinderen, met 
respect voor het verleden van het gebouw. Wij zullen verder samenwerkingen aangaan met 
de vele kunstopleidingen in de stad (de Artesis Hogeschool/Henry van de Velde-instituut, de 
Modeacademie, de Kunsthumaniora, de Jazzstudio, Academies voor Beeldende kunsten, …) om 
mee na te denken over publieksvriendelijke – tijdelijke - invullingen van ons historisch  
patrimonium.
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In afwachting van een definitieve bestemming gaan we samen met de vele kun
stopleidingen in de stad op zoek naar publieksvriendelijke naar een geschikte  
invulling voor leegstaande historische panden. 

Antwerpen is niet alleen een cultuurstad, maar vooral ook een jonge stad. Een derde van alle 
Antwerpenaars is jonger dan 25 jaar en dat percentage zal de komende jaren nog fel stijgen. De 
wereld van jongeren is er een van subculturen, we willen daarom dat er in het Antwerpse cul-
tuurbeleid meer aandacht gaat naar die sub- en jongerenculturen, en met name naar de urban 
culture. Die is sterkverbonden met het stadsleven en omvat verschillende disciplines: dans (hip 
hop, breakdance, …), muziek (MC, dj, …), woord (slam poetry, stand up comedy, …), beeldende 
kunst (graffiti, …). We maken daarom de komende jaren werk van een urban jeugdcentrum, dat 
internationale ambities koestert en naast publiekscentrum ook dienst doet als expertise- en 
experimenteercentrum voor alle jongeren die bezig zijn met urban culture. Voor jongeren zijn 
de lijnen tussen sport, cultuur en het vrijetijdsleven vaag. We laten ons dan ook niet verleiden 
tot het installeren van tussenschotten, maar hebben oog voor het multidisciplinaire karakter 
van jongerencultuur.

Kunsteducatie is vaak de eerste stap richting talentontwikkeling voor kinderen en jongeren. 
Veel cultuurhuizen investeren tegenwoordig in workshops of jongerencursussen (een mooi 
voorbeeld is de kunsteducatieve werking van deFilharmionie) maar beschouwen dat nog niet 
als een kerntaak. De klemtoon ligt uiteindelijk nog altijd op creatie. De stad zal die kunsteduca-
tieve initiatieven daarom meer ondersteunen, faciliteren en indien nodig coördineren, over de 
verschillende kunstdisciplines heen. De band tussen het onderwijs en de kunstensector wordt 
verder aangehaald (onder meer door kunst- en cultuurverenigingen een plaats te geven in de 
brede buurtscholen maar evengoed door de scholen naar culturele initiatieven te leiden). 

We richten een urban jeugdcentrum op, dat internationale ambities koestert.

De stad ondersteunt en faciliteert kunsteducatieve initiatieven in Antwerpen en 
leidt de scholen naar het culturele aanbod in de stad.

Kunst en cultuur kunnen ons alleen dichter bij elkaar brengen als ze ook voldoende 
Antwerpenaars bereiken. We hebben in Antwerpen de laatste jaren al een hele weg afgelegd 
op dat vlak, maar toch is cultuur nog te vaak iets voor de happy few. Nochtans bewijst het suc-
ces van bijvoorbeeld de Reuzen van Royal De Luxe tijdens de Zomer van Antwerpen dat cultuur 
honderdduizenden Antwerpenaars kan mobiliseren. De drempel om een museum, cultuurcen-
trum of concertzaal binnen te stappen is voor veel mensen echter nog te hoog. We zullen daar-
om nog meer kunst en cultuur brengen op het openbaar domein:
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• Kunst krijgt een structurele plaats in het straatbeeld. Er komen meer kwalitatieve kunst-
werken op de pleinen door heel de stad, meer graffiti- en stripmuren, en meer streetart op 
kale of verwaarloosde plekken: het project waarbij grauwe elektriciteitskasten omgetoverd 
worden tot kleurrijke schilderijen, krijgt uitbreiding. De buurtbewoners en het lokale vereni-
gingsleven worden daarbij betrokken. 

• Er komt een triënnale voor kunst in Antwerpen, met een open wandelparcours door 
het stadscentrum en de districten. Kunstenaars zoals Slinkachu (mei 2012) en Benjamin 
Verdonck (met zijn project KALENDERin 2010) prikkelen de verbeelding van jong en oud en 
bieden vaak een andere, verfrissende kijk op de stad.

• In de beheersovereenkomsten met de culturele spelers, nemen we afspraken op over pre-
sentatiemomenten en optredens op het openbaar domein die gratis toegankelijk zijn. Het 
jaarlijkse optreden van deFilharmonie op het Sint-Jansplein is wat dat betreft een knap voor-
beeld.

• We organiseren en stimuleren meer wijkfestivals (muziekoptredens, openluchtfilms, poëzie-
avonden, … ) waarbij het programma samen met buurtbewoners en lokale wijk- en cultuur-
verenigingen wordt opgesteld.

• De Zomer van Antwerpen blijft ook in de toekomst twee maanden lang boeiende cultuur-
voorstellingen brengen op verrassende plekjes over heel de stad. We waken erover dat het 
aanbod een zo breed en divers mogelijk publiek aantrekt. 

we brengen meer cultuur op het openbaar domein: kunstwerken op de pleinen, 
een kunsttriënnale door de stad, gratis optredens van de grote cultuurhuizen en 
wijkfestivals.

De wieg van de boekdrukkunst stond in Antwerpen en om die rijke literaire traditie te eren, 
stelden we destijds als eerste stad een eigen stadsdichter aan. Die stadsdichters (Tom Lanoye, 
Ramsey Nasr, Bart Moeyaert, Joke Van Leeuwen, Peter Holvoet-Hanssen en Bernard Dewulf) 
beschreven de stad niet alleen op figuurlijke maar ook letterlijke wijze: hun gedichten kregen 
een plek op het openbaar domein, verspreid over de hele stad. We zullen Antwerpen blijven 
profileren als een boekenstad en de literaire sector blijvend ondersteunen. We schenken daar-
bij ook aandacht aan jeugdauteurs, illustratoren en vormgevers.

Ook hier geldt dat we de cultuur meer naar de Antwerpenaars willen toebrengen. Er komen 
dus meer bibpunten in drukbezochte locaties verspreid over de hele stad (jeugdhuizen, district-
sloketten, stadskantoren, …) en we zetten meer en vaker mobiele bibbussen in, bijvoorbeeld 
om naar scholen en woonzorgcentra te gaan.
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we ondersteunen de literaire sector en blijven antwerpen promoten als een  
boekenstad.

Er komen meer bibpunten op goedgekozen locaties en we zetten meer bibbussen in.

De laatste jaren gaat er weer meer aandacht naar de typisch Antwerpse cultuuruitingen.  
Axl Peleman die een cd opneemt met oude volksliekes of samen met de Strangers een pro-
gramma uitwerkt voor de 11-juliviering, het MartHa!tentatief en Klein Jowanneke die in 
authentiek dialect en op een bijzonder herkenbare wijze verhalen brengen over ’t Stad, het 
eerherstel voor het Antwerps poppentheater en de Poesjenellen, de talloze eerbetuigingen bij 
het heengaan van La Esterella en de heropleving van onze culinaire tradities met de lancering 
van het Seefbier, de revival van het Bolleke, de viering van 100 jaar Congolaiskes...Het zijn stuk 
voor stuk initiatieven die ons trots maken om deel uit te maken van een stad met zo’n rijke en 
bloeiende traditie.

We zullende rijke typisch Antwerpse cultuur blijven koesteren en doorgeven aan de volgende 
generaties. Het Steen wordt opnieuw toegankelijk gemaakt voor het grote publiek. De oude 
burcht is weer open als monument en de rest van het gebouw groeit uit een kinderkasteel 
waar kinderen op een speelse manier kennismaken met het verleden en de toekomst van 
de stad. Het Bollekesfeest, dat de voorbije jaren fors groeide in bezoekersaantal en omvang, 
evolueert verder naar een festival dat niet alleen Antwerpse voedingsproducten maar ook an-
dere authentiek Antwerpse troeven en tradities in de verf zet. De 11-juliviering is en blijft een 
‘viering van A’, waarbij we grote Antwerpse kunstenaars eren die zich verdienstelijk hebben 
gemaakt voor hun stad om af te sluiten met een groot volksfeest voor álle Antwerpenaars op 
de Grote Markt.

de stad ondersteunt de revival van de typisch antwerpse cultuur.

het Steen groeit verder uit tot een plek waar kinderen op een speelse manier  
kunnen kennismaken met het verleden en de toekomst van antwerpen.

Het Bollekesfeest groeit verder uit tot een meerdaags festival dat al het beste wat 
Antwerpen te bieden heeft, in de kijker zet.

De 11-juliviering blijft een viering van en een feest voor A.

De cultuursector heeft het op financieel vlak niet makkelijk in tijden van crisis. We zoeken daar-
om samen met hen naar nieuwe manieren van ondersteuning, via de Antwerpenaars zelf en via 
het Antwerpse bedrijfsleven (bijvoorbeeld de Kunstkamer van Voka, de vele vriendenkringen 
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van Antwerpse musea, …). Zo willen we dat de Antwerpenaars postuum kunnen investeren in 
stedelijke cultuurprojecten via een fonds voor nalatenschappen. We zullen bij Vlaamse over-
heid bepleiten datde fondsen op naam, erfenissen en legaten in dat lokale fonds vrijgesteld 
worden van successierecht. De erfenis of het legaat komt dan ten goede aan het gekozen cultu-
rele doel.

We installeren ook een digitaal platform voor crowdfunding: kunstenaars kunnen daarop 
projecten indienen waarin het publiek kan investeren. In Nederland bestaat dat systeem al en 
vormt het met name voor aanstormende talenten die nog geen subsidies krijgen, een ideale 
springplank. 

Op federaal niveau zal de stad bepleiten dat alle giften aan cultuurinstellingen fiscaal aftrek-
baar worden vanaf een bepaald bedrag. De stad wordt ook partner van de vele ‘vriendenkrin-
gen’ die onze cultuurhuizen rijk zijn om op die manier het moderne mecenaat van bedrijven 
een duwtje in de rug te geven. 

we faciliteren en ondersteunen alle antwerpenaars die persoonlijk of via hun  
bedrijf willen investeren in cultuur.

nog meer antwerpenaars aan het sporten

Het belang van sport wordt al te vaak onderschat. Uiteraard is sporten gezond, maar samen 
sporten of samen supporteren brengt mensen vooral ook dichter bij elkaar. Op een sportveld 
verdwijnt alle onderscheid en is iedereen gelijk. Sport doet daardoor ook dikwijls dienst als een 
sociale springplank en brengt kinderen bovendien het belang van discipline, oefening en fair-
play bij. Bijna zeven op de tien Antwerpenaars zegt wekelijks te sporten en wij willen dat cijfer 
nog verhogen.

Tot een tiental jaar geleden werd sport op beleidsvlak stiefmoederlijk behandeld in Antwerpen, 
zeker in vergelijking met cultuur. De afgelopen jaren hebben we echter een enorme inhaalbe-
weging gemaakt: we investeerden 60 miljoen euro in sportinfrastructuur en de komende jaren 
plannen we projecten voor een gelijkaardig bedrag.

• Alle Antwerpse zwembaden zijn gerenoveerd, het meest spectaculaire project was de re-
novatie van het zwembad in de Veldstraat. In Ekeren kwam er een volledig nieuw zwembad 
en in Hoboken werd zwembad Sorghvliedt fors uitgebreid met faciliteiten voor kinderen 
en gezinnen. In Boeckenberg openden we een zwemvijver, het plonsbad in de Molen op 
Linkeroever wordt nog volledig gerenoveerd en in het Kattendijkdok komt de eerste zwem-
badboot van België te liggen.
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• Er werden nieuwe sporthallen gebouwd in Berendrecht en Park Spoor Noord, in Deurne 
bouwde korfbalclub Boeckenberg samen met de stad een sporthal en er werden afspraken 
gemaakt met vier scholen om hun sporthallen open te stellen na de uren. Sporthal De Rode 
Loop (Merksem), Fort VIII (Hoboken), Sorghvliedt (Hoboken), Luisbekelaar (Borgerhout), 
Luchtbal en ’t Venneke (Ekeren) zijn gedeeltelijk gerenoveerd. 

• De komende jarenronden we de bouw van verschillende nieuwe sporthallen af: een 
tweede sporthal op het Rooi (Berchem), op de Wilrijkse Pleinen, de Bosuil (Deurne), IGLO 
(Linkeroever), Luchtbal, een tweede sporthal aan de Rode Loop (Merksem), Fort VI (Wilrijk), 
een nieuwe sporthal in de Sint-Lutgardisschool (Antwerpen-Centrum) en op de Bretel 
(Borgerhout). Sporthal De Bist in Wilrijk en de oude sporthal aan het Rooi worden nog 
gerenoveerd. In Ekeren wordt samen met de club Deugd en Moed een nieuwe turnhal ge-
bouwd.

• Lopen en joggen worden al enkele jaren intensief gepromoot en met relatief eenvoudige 
ingrepen werden er 13 nieuwe loopparcours aangelegd in Ekeren, Hoboken, Borgerhout, 
Deurne, Berendrecht, Berchem, Wilrijk en het district Antwerpen. Er komen nog nieuwe 
Finse looppistes aan de Wilrijkse Pleinen en Galgenweel (Linkeroever), en ook in Park Spoor 
Noord wordt een loopparcours aangelegd.

• De atletiekinfrastructuur in de sportparken Willem Eekelers (Tentoonstellingswijk) en 
Koningin Astrid (Middelheim) werd gerenoveerd en op de Generaal Simondslaan werd een 
extra voetbalveld aangelegd en werden er kleedkamers gebouwd.

• De stad investeerde de afgelopen jaren ruim 2 miljoen euro in de aanleg van kunstgrasvel-
den voor Antwerpse voetbal- en korfbalploegen. Kunstgrasvelden hebben het grote voordeel 
dat ze een heel jaar lang gebruikt kunnen worden door de clubs, weinig onderhoud vragen 
en veel langer meegaan. Nog dit jaar worden er extra kunstgrasvelden aangelegd, ondere 
andereop de Bosuil, in Zandvliet, Hoboken, Wilrijk, Ekeren, Groenenhoek (Berchem), op 
Linkeroever, in Merksem en op de Wilrijkse Pleinen.

We investeren opnieuw fors in sportinfrastructuur voor het brede publiek: (buurt)
sporthallen, looppistes, sportparken, kunstgrasvelden, …

In 2013 zijn we Europese Sporthoofdstad. Antwerpen haalde de titel binnen dankzij zijn in-
spanningen om sport zo laagdrempelig mogelijk te maken en voldoende sportvoorzieningen te 
installeren in alle buurten. Zoveel mogelijk Antwerpenaars samen aan het sporten krijgen, is 
dan ook dé ambitie van het Europese Sportjaar.
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Om dat te realiseren, zullen we sport nog veel meer naar de Antwerpenaars toe brengen.  
De voorbije jaren installeerden we stelselmatig nieuwe sportvoorzieningen in het openbaar 
domein: op Rozemaai kwam een BMX-parcours, in Ekeren een ‘agoraspace’, in Wilrijk zetten  
we publieke tafeltennistafels neer, in Fort VIII een fitnesstoestel, in de Potvlietlaan in  
Berchem legden we een nieuw basketbalterrein aan, en in park Broydenborg in Hoboken  
een pannaveldje, ...

Tijdens het Europees Sportjaar zullen er over de hele stad een pak van dat soort publieke 
sportvoorzieningen bijkomen. Soms gebeurt dat met tijdelijke constructies maar er staan de 
komende jaren ook heel wat structurele ingrepen gepland: een klimrots in de Weerstandslaan 
in Borgerhout, sportterreinen in Park Spoor Noord, skateparken op Linkeroever en in 
Berendrecht-Zandvliet-Lillo, fitnesstoestellen in Hoboken-Noord, een trapveldje in de 
Rechtestraat in Borgerhout, een sportstrip op de Desguinlei en een loopparcours met conditie-
park in de groene stukken van Merksem-centrum.

De ambities liggen hoog volgend jaar: wat Antwerpen ’93 deed voor de cultuursector – 
Antwerpen op de kaart zetten als dé cultuurstad van Vlaanderen – moet de titel ‘Europese 
Sporthoofdstad’ doen voor de Antwerpse sportwereld. Dat betekent ook dat we aantrekkelijke 
sportevenementen naar de stad zullen halen: publieksevenementen én topsportevenementen. 
Enkele van hen kunnen misschien uitgroeien tot vaste waarden op de jaarlijkse kalender. We 
investeren alvast in Antwerp Street Kicks, een jaarlijks evenement rond urban sports (urban 
dance, free running, skaten, bmx, …). Het succes van Antwerp Street Kicks tijdens het Europees 
Jongerenjaar in 2011 toonde aan dat we daarmee een heel breed publiek kunnen bereiken. 
En de Antwerp Ten Miles is ondertussen uitgegroeid tot het grootste loopevent in Vlaanderen, 
met 30.000 lopers en een veelvoud aan enthousiaste supporters langs de kant van de straat. 
We zullen ook onderzoeken welke mogelijkheden er nog zijn voor een soortgelijk publiekseve-
nement in het vroege najaar. In ieder geval willen we de wielerkoers Rotterdam-Antwerpen-
Rotterdam laten uitgroeien tot een vaste waarde op de internationale wielerkalender.

antwerpen europese Sporthoofdstad krijgt nog meer antwerpenaars aan het spor
ten en zet antwerpen op de kaart als sportstad.

we installeren nog meer sportvoorzieningen in het openbaar domein.

we organiseren elk jaar een evenement rond urban sports en onderzoeken of er 
nog mogelijkheden zijn voor nieuwe, grote publieksevenementen.
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Er zal de komende jaren ook nog flink geïnvesteerd worden in de omkadering en infrastructuur 
van de Antwerpse sportclubs:

• De bouw van een tweede topsporthal komt niet alleen de werking ten goede van de top-
sportclubs die er kunnen trainen en spelen, maar zorgt er ook voor dat er verspreid over de 
stad heel wat bestaande infrastructuur vrijkomt voor kleinere clubs en jeugdsport.

• In Park Groot Schijn wordt een heel nieuwe sportcluster aangelegd, met ruimte voor alle 
bestaande clubs op de Ruggeveldsite die moesten verhuizen, maar er komt ook een ijspiste, 
skipiste, zwembad en nieuwe sporthal. 

• We blijven de plaats reserveren voor een nieuw voetbalstadion op Petroleum-Zuid en leg-
gen in een eerste fase de parking aan als park & ride en evenementenzone. De stad zal pas 
verder initiatief nemen zodra er een ondubbelzinnig signaal komt van de beide Antwerpse 
profclubs dat ze daar samen willen spelen.

• Aan de Oude Landen in Ekeren komt er een nieuw sportcomplex met een sporthal voor ver-
schillende clubs. Onder andere KSK Donk zal daar kunnen voetballen.

• In het noorden van de stad wordt de atletiekpiste van de Rode Loop gerenoveerd en ook 
op Ruggeveld is er al een piste. In het zuiden van de stad ontbreekt er nu nog infrastructuur 
voor atleten. Daar brengen we verandering in.

• De infrastructuur van heel wat Antwerpse turnclubs is verouderd. Ofwel investeren we in de 
renovatie van de bestaande gymzalen ofwel in de bouw van een grote nieuwe turnhal.

• Tennis wordt hoe langer hoe meer een sport voor het hele jaar en bereikt hoe langer hoe 
meer mensen. In Antwerpen bestaan er echter nauwelijks indoor tennisterreinen. De stad 
zal onderzoeken waar ze die kan voorzien.

• De zwemmers van Brabo en de topsportschool hebben nood aan een nieuw topsportzwem-
bad met een wetenschappelijk centrum aan de Wezenberg.

• De hockeysport wint snel aan populariteit (en heeft een lange Antwerpse traditie). We leg-
gen daarom ook in Antwerpen een hockeysite aan.

• De sportantennes in de districten zijn sinds 2008 het aanspreekpunt voor alle lokale clubs 
in Antwerpen. Zij begeleiden hen ook bij hun subsidie-aanvragen. De afgelopen jaren werd 
telkens zo’n 2 miljoen euro verdeeld onder 280-tal clubs. Ook de kleinere clubs blijven we 
ondersteunen.
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de stad investeert opnieuw in faciliteiten en werkingsmiddelen voor de grote en 
kleine antwerpse sportclubs, met o.a. een tweede topsporthal, een grote sport
cluster in Park groot Schijn, een nieuw sportcomplex in ekeren, een topsport
zwembad en nieuwe infrastructuur voor atletiek, gymnastiek, tennis en hockey.

De komende legislatuur wordt ook de bouw van een nieuwe topsportschool afgerond, een 
nieuwe impuls voor de Antwerpse topsport. Via het topsportfonds ondersteunen we sinds 
2004 individuele topsporters en topsportclubs. Een belangrijke voorwaarde voor de ondersteu-
ning van topsportclubs is hun engagement om te investeren in een degelijke jeugdwerking. 
Daardoor ontstonden de laatste jaren onder meer succesvolle jeugdacademies in het basketbal 
en voetbal en zien we hoe langer hoe meer getalenteerde Antwerpse jongeren doorstoten naar 
de top. De komende jaren zullen we ook de samenwerking tussen de Antwerpse topsportclubs 
stimuleren: hoe meer ze hun krachten bundelen, hoe meer Antwerpenaars ze kunnen bereiken 
en hoe fierder ze de Antwerpenaars kunnen maken.

Er zullen in de overeenkomsten met de Antwerpse topclubs ook afspraken gemaakt worden 
over activiteiten van de gesubsidieerde clubs in buurten, op scholen en op pleintjes. Op die 
manier bereiken ze nog meer jonge Antwerpenaars.

we gaan verder met het subsidiëren van topsporters en topsportclubs. we bewa
ken daarbij sterk de link met een degelijke jeugdwerking. 

Topsportclubs worden gestimuleerd om meer samen te werken en meer gemeen
schapsvormend te werken.

We stimuleren zoveel mogelijk Antwerpenaars om hun hele leven lang te blijven sporten, 
ongeacht het niveau. We investeren daarom de komende jaren niet alleen in club- of topsport 
maar ook in ‘breedtesport’: sportkampen, pleintjesbasket, bewegingsscholen, … We trekken 
nog meer Antwerpenaren naar al die initiatieven en verhogen de capaciteit waar nodig. Gelet 
op de verdere vergrijzing van onze bevolking verdient het initiatief ‘Beweeg mee’ bijzondere 
aandacht. Dat laagdrempelige sportaanbod voor senioren werd de laatste jaren almaar succes-
voller. Vooral ‘zachte’ sporten vallen bij deze doelgroep in de smaak: aquagym, aquajogging, 
tai chi, yoga, … We gaan op zoek naar een partner uit het middenveld die ons helpt om zoveel 
mogelijk Antwerpse senioren te bereiken en toe te leiden naar ‘Beweeg mee’.

We bieden ook een ruim sportaanbod aan voor personen met een handicap. Samen met 
gespecialiseerde verenigingen onderzoeken we hoe we de deelname van gehandicapten aan 
sport nog kunnen bevorderen.
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we krijgen en houden nog meer antwerpenaars aan het sporten. bijzondere aan
dacht gaat naar sporten voor senioren en mensen met een handicap.

evenementen die de antwerpenaars dichter bij elkaar brengen

Jaarlijks vinden er in Antwerpen duizenden evenementen plaats en dat aantal blijft stijgen. In 
het merendeel van de gevallen gaat het om buurtfeesten en initiatieven van Opsinjoren, al dan 
niet met logistieke ondersteuning van de stad. Straatfeesten versterken het wijkgevoel en bren-
gen buren dichter bij elkaar. De stad zal alle Antwerpenaars en Antwerpse verenigingen die een 
evenement willen organiseren daarom blijven ondersteunen.

De aanvraagprocedures worden nog vereenvoudigd en geoptimaliseerd: het blijft mogelijk om 
dat fysiek te doen, aan het loket van het districtshuis of het stadskantoor maar we investeren 
ook in een verdere digitalisering zodat alles nog vlotter en sneller kan verlopen. Ook de proce-
dure voor het ontlenen van stedelijk materiaal wordt vereenvoudigd en het aanbod van de stad 
blijft up to date. De catalogus van stadsmateriaal zal voortdurend worden aangevuld.

Wie indoor iets wil organiseren, vindt daar niet altijd even makkelijk een ruimte voor. Daarom 
ontwikkelden we het ‘Netwerk ontmoetingsruimte’ ontwikkeld, een stedelijke dienst die on-
dertussen meer dan 900 zalen van de stad, OCMW, verenigingen en privé-eigenaars gebundeld 
heeft. Iedereen die een zaalnodig heeft – om een bijzondere gelegenheid te vieren, om te 
feesten met vrienden of een vereniging, of zelfs om te sporten of te vergaderen – kan daarvoor 
terecht bij het de stedelijke dienst, die hen begeleidt bij de keuze van de locatie en bij het af-
sluiten van een overeenkomst met de eigenaar. We zullen deze dienst de komende jaren nog 
beter bekend maken.

De stad faciliteert iedereen die een straat- of buurtfeest wil houden en onder
steunt verenigingen die evenementen willen organiseren. de procedures worden 
verder vereenvoudigd.

Via het ‘Netwerk Ontmoetingsruimte’ helpt de stad iedereen die op zoek is naar 
een zaal om iets te organiseren. we maken die dienst beter bekend.

We krijgen ook steeds meer aanvragen om grotere evenementen te mogen organiseren in 
Antwerpen. Dat kunnen we alleen maar toejuichen: zulke evenementen versterken de uitstra-
ling van Antwerpen, ze brengen de bezoekers dichter bij elkaar en geven een impuls aan de 
lokale middenstand. Zolang die evenementen toegankelijk zijn voor een breed publiek en niet 
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te veel overlast veroorzaken, zal de stad de organisatoren dan ook zo goed mogelijk ondersteu-
nen op logistiek vlak. Een goede samenwerking tussen de organisatoren, een professioneel 
evenementenloket en de veiligheidsdiensten is daarvoor cruciaal.

Die grotere evenementen vinden nu vooral plaats in het centrum van de stad. Dat lijkt logisch, 
want het is natuurlijk ook de drukste plek van Antwerpen. Toch willen we dat soort evenemen-
ten graag meer verspreid zien over het hele Antwerpse grondgebied. Zo kan de middenstand 
ook op andere plekken van de stad meegenieten, komen ook de minder bekende buurten en 
wijken van Antwerpen vaker in beelden daalt de hinder op enkele overbevraagde plaatsen in 
het stadscentrum. We zullen externe organisatoren daarom stimuleren om hun evenementen 
te laten plaatsvinden op minder drukke plaatsen.

grotere publieksevenementen worden nog meer verspreid over het hele  
grondgebied van de stad.

Evenementen zijn ook het middel bij uitstek om Antwerpenaars hun eigen stad beter te 
leren kennen. Wij willen daarom in elk Antwerps district een evenement organiseren dat 
Antwerpenaars vanuit de hele stad aantrekt. Stad en districten werken daarvoor samen. Ze 
kunnen verder bouwen op bestaande, lokale tradities (de Bevrijdingsfeesten, de Geitestoet, 
de Reuzenstoet…) of volledig nieuwe concepten uit werken maar telkens met respect voor de 
eigenheid van het district. Het succes van de eerste Tulpenpluk in Berendrecht in april 2012, 
toont aan dat daarvoor veel interesse bestaat bij een groot deel van de Antwerpse bevolking. 

Vele lokale winkelstraten die – elk op hun eigen manieren tempo – bezig zijn aan een revival, 
hebben de laatste jaren opnieuw succesvolle braderieën en andere evenementen georga-
niseerd: Toer de Nord in de buurt van de Handelsstraat en Offerandestraat, BorgerRio op 
de Turnhoutsebaan, Berchem Bruist in de Driekoningenstraat, de Brederodefeesten in de 
Brederodestraat, … De stad blijft de middenstanders ondersteunen bij de organisatie van die 
evenementen, en maakt ze ook bekender bij een nog groter publiek zodat heel Antwerpen die 
straten weer opnieuw leert kennen als interessante winkelgebieden.

we organiseren samen met elk district een evenement dat een breed publiek van
uit de hele stad aantrekt.

we promoten bij een breder publiek de moderne ‘braderieën’ en evenemen
ten in winkelstraten zoals de Handelsstraat, Offerandestraat, Turnhoutsebaan, 
Driekoningenstraat-Statiestraat,  
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De evenementen die de stad zelf organiseert, trekken steeds meer Antwerpenaars aan: Cinema 
Valentijn (3.000 bezoekers), de 11-juliviering (10.000 bezoekers), de Bollekesfeesten (120.000 
bezoekers), Feest in’t Stad (900.000 bezoekers), … Evenementen die de stad zelf organiseert, 
dienen in de eerste plaats om de Antwerpenaars fier te maken op hun stad en dichter bij elkaar 
te brengen, en om de uitstraling van Antwerpen nog te vergroten. Ze focussen dan ook op de 
Antwerpse eigenheid en identiteit. We blijven investeren in de kwaliteit van die evenementen 
en in het bereiken van een zo breed mogelijk publiek. 

De stedelijke evenementen zijn ook gratis. In 2004 gooiden we de 11 juli-viering van de stad 
helemaal om: vroeger waren de vips het doelpubliek van de Vlaamse Feestdag, nu werden dat 
alle Antwerpenaars. De tribunes voor genodigden maakten plaats voor een gratis volksfeest op 
de Grote Markt met Helmut Lotti als hoofdact. De opwaardering van de Vlaamse Feestdag was 
destijds trendsettend en zorgde ook voor een andere, meer open attitude bij de organisatie van 
allerlei festiviteiten op ons openbaar domein.

de stad bereikt met de eigen evenementen een zo breed mogelijk publiek. Ze ver
sterkt met die evenementen de uitstraling van antwerpen, maakt antwerpenaars 
fierder op hun stad en brengt hen dichter bij elkaar.

We blijven verder inzetten op het binnenhalen van grote evenementen met een (inter)nationa-
le weerklank. De vorige edities van de Tall Ships Race en de komst van de Reuzen van Royal De 
Luxe tijdens de Zomer van Antwerpen lokten tot een miljoen bezoekers naar de stad en elk jaar 
zien honderdduizenden kinderen live of op tv de Sint toekomen in Antwerpen. In 2014 staat 
alvast een grootschalige herdenking gepland van het begin van de Eerste Wereldoorlog en in 
2016 passeert de Tall Ships Race weer langs onze contreien. Dergelijke evenementen vragen 
financiële inspanningen maar die zijn verantwoord als de Antwerpenaars zelf voldoende return 
krijgen. We tekenen een transparant sponsorbeleid uit zodat er voor dit soort evenementen op 
een professionele manier samengewerkt kan worden met de privésector.

Antwerpen haalt (inter)nationale topevenementen naar de stad.

Willen we een bruisende stad blijven, dan hebben we ook nood aan een groot terrein waarop 
festivals, openluchtfuiven of grootschalige evenementen kunnen plaatsvinden zonder dat om-
wonenden daar te veel overlast van ondervinden. De parking van het toekomstige voetbalsta-
dion biedt heel wat opportuniteiten als evenementenzone, maar festivals met de omvang van 
bijvoorbeeld Laundry Day (60.000 bezoekers) hebben een veel groter terrein nodig. Uiteraard is 
het in een stad waar de open ruimte schaars is, niet evident om een stuk grond van een  
20-tal ha te vinden dat alleen maar kan dienen als evenemententerrein. We zullen daarom  
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samenwerken met een externe evenementenorganisator die bereid is om een groot open  
terrein kwaliteitsvol te ontwikkelen en doorheen het jaar open te stellen voor de 
Antwerpenaar, in ruil voor een pachtrecht: op bepaalde tijdstippen kan hij er dan evenementen 
gratis organiseren.

De parking van het toekomstige voetbalstadion kan ingezet worden als  
evenementenzone.

Samen met een externe partner gaan we op zoek naar een groter festivalterrein.

het verenigingsleven als hart van het samenleven

De talloze Antwerpse verenigingen vormen het hart van het maatschappelijk weefsel in onze 
stad. Ze bevorderen de maatschappelijke betrokkenheid en sociale cohesie. We blijven het 
verenigingsleven daarom stimuleren en faciliteren. De vele vrijwilligers die de Antwerpse ver-
enigingen draaiende houden, verdienen alle mogelijke ondersteuning. We zullen ze daarom 
helpen bij het zoeken naar geschikte infrastructuur en betrekken bij beleidsbeslissingen die hen 
aanbelangen.

Steeds meer verenigingen zijn tegelijkertijd actief op verschillende domeinen: sport, cultuur, 
jeugd, … Tussenschotten verdwijnen hoe langer hoe meer. Met name voor dat soort ver-
enigingen is het heel moeilijk om te weten waar ze nu bij de stad moeten aankloppen voor 
ondersteuning en subsidies. Paradoxaal genoeg dreigen ze dus tussen de mazen van het net 
te glippen, precies omdat ze zo multidisciplinair zijn en zoveel verschillende mensen bereiken. 
We zullen daarom verenigingsondersteuning op maat aanbieden. In overleg met de districten 
komen er centrale aanspreekpunten in de stad, wars van alle bestuurlijke vakjes, voor iedereen 
die actief is in het verenigingsleven.

Bijzondere aandacht verdient het initiatief ‘Opsinjoren’: talrijke Antwerpse bewonersgroepen 
krijgen ondersteuning om te werken aan properdere, aangenamere en meer leefbare buurten. 
We zullen de komende jaren extra investeren in het initiatief dat alle Antwerpse buren dichter 
bij elkaar brengt. We willen er nog meer jongeren en gezinnen voor warm maken. Dat kan 
bijvoorbeeld door het aanbod van Opsinjoren de komende jaren laagdrempeliger te maken en 
verder uit te breiden naar ondersteuningsinitiatieven rond‘consudelen’: bijvoorbeeld cocooking 
(iedereen kookt één dag in de week voor alle buren) of sharing (niet iedereen in de buurt 
heeft een eigen grasmachine en hogedrukreiniger nodig; je kan die ook als bewonersgroep 
aankopen, uitlenen voor privégebruik en er tegelijkertijd het buurtgroen en het pleintje mee 
onderhouden). We bouwen daarvoor onder andere sociale platformen uit en we maken de 
aanvraagprocedures zo eenvoudig mogelijk.
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De Antwerpse verenigingen krijgen ondersteuning op logistiek, infrastructureel en  
financieel vlak.

er komen centrale aanspreekpunten voor alle verenigingen, wars van  
bestuurlijke vakjes.

we betrekken meer jongeren en gezinnen bij Opsinjoren. we maken het onder
steuningsaanbod laagdrempeliger en zullen onder meer ook initiatieven rond con
sudelen (cocooking, sharing, …) stimuleren.

extra ruimte voor de antwerpse jongeren

Verspreid over heel de stad zijn ondertussen meer dan 30 jeugdcentra actief die een vrijetijds-
aanbod opzetten voor en door kinderen en jongeren. Samen met het rijke jeugdverenigingsle-
ven – scouts, Chiro, PAJ,   - vormen ze een breed vertakt jeugdnetwerk. De stad heeft de laatste 
jaren inzake jeugdbeleid sterk geïnvesteerd in innovatie, door nieuwe vormen van jeugdwerk te 
ontwikkelen, op maat van de Antwerpse jongeren. Succesvolle voorbeelden zijn StampMedia 
(jongeren die zich ontplooien als journalist) en Let’s Go Urban (dat alle vormen van urban cul-
ture ondersteunt: dans, mc, dj, free running,  ). 

Dat soort succesvolle nieuwe werkingen ontstaat omdat we in Antwerpen jongeren de ruim-
teen de vrijheid geven om hun eigen project te realiseren. Zo tekende de Antwerpse jeugd ook 
voor een groot stuk mee ‘Antwerpen Europese Jongerenhoofdstad 2011’ uit. Kinderen en jon-
geren zullen ook in de toekomst zelf mee blijven bouwen aan de stad, onder meer via de vele 
kinder- en jeugdraden. De Antwerpse jeugdcentra moeten broedplaatsen zijn voor experimen-
ten. We blijven inzetten op innovatie, bijvoorbeeld door de promotie van veilige tienerfuiven, 
social gaming, volkstuintjes, …

Tijdens de vakantie wordt het bestaande netwerk nog versterkt met specifieke activiteiten voor 
kinderen en tieners. Antwerpen heeft, dankzij de inzet van vele partners en vrijwilligers, nooit 
een tekort gekend op het vlak van vakantieopvang en dat zullen we ook zo houden.

In de spoorwegberm aan het Kievitplein openen we een nieuwe fuifzaal voor de Antwerpse 
jeugd: de Casco. Ook op de nieuwe Scheldekaaien komt er extra fuifruimte voor jongeren.
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Via de jeugdcentra en met projectsubsidies investeren we in innovatieve vrijetijds
activiteiten voor en door de jeugd.

we geven jongeren de ruimte en vrijheid om hun eigen projecten te realiseren en 
zelf mee te bouwen aan de stad, onder meer via kinder en jeugdraden. 

De stad blijft, in samenwerking met het onderwijs, de kinderopvang en de jeugd-, 
sport- en cultuursector een sluitend aanbod voorzien van buitenschoolse activitei
ten in de vakanties.

er komt extra fuifruimte voor jongeren. Onder meer onder de spoorwegberm aan 
het kievitplein en op de nieuwe Scheldekaaien.

Aangezien geen enkele bevolkingsgroep zo snel aangroeit als die tussen 0 en 9 jaar, groeit 
ook voor geen enkele bevolkingsgroep de nood aan extra ruimte en infrastructuur zo snel. Nu 
worden we vooral geconfronteerd met uitdagingen in de kinderopvang en het onderwijs, maar 
als we niet genoeg vooruitkijken, is dat binnenkort ook het geval in de jeugdverenigingen, bij 
sportclubs, jeugdcentra, reservaties voor een fuifzaal, …

Daarom leggen we zo snel mogelijk alle bestaande en geplande infrastructuur voor jongeren 
naast de bevolkingsprognoses en werken we prioriteit mogelijke tekorten weg vooraleer ze zich 
kunnen voordien. 

We zullen daarom alle beschikbare ruimte optimaal benutten. Stedelijke gebouwen, zeker 
scholen, moeten ook na de uren, in weekends en tijdens vakanties gebruikt kunnen worden. 
Speelplaatsen kunnen dienen als speeltuinen, turnzalen als sporthallen, klaslokalen en eetzalen 
als vergader- of repetitieruimtes voor lokale jeugdverenigingen, ...

Niet alleen het stedelijk patrimonium kan beter ontsloten worden. We kunnen maar best 
stilaan afstappen van het idee dat elke vereniging zijn eigen gebouw nodig heeft om drie keer 
in de week een paar uurtjes te gebruiken. Ook bedrijfsgebouwen staan in het weekend of in 
vakanties vaak leeg en worden dan door conciërges bewaakt. Waarom zouden lokale verenigin-
gen daar geen gebruik van kunnen maken? Voor een betere ontsluiting van al het patrimonium 
breiden we het bestaande project van de sleuteldragers – mensen uit de sociale economie die 
conciërgetaken op zich nemen – fors uit.
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Om toekomstige tekorten te voorkomen, krijgen investeringen in nieuwe infra
structuur voor jongeren prioriteit.

de bestaande stedelijke infrastructuur wordt beter ontsloten. en samen met de 
bedrijfswereld wordt onderzocht of ook bedrijfsgebouwen niet gebruikt kunnen 
worden.

we breiden het project van de sleuteldragers fors uit.
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een veIlIge  
en leefbare Stad
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Een aangename stad om te wonen en te bezoeken is een stad waar je met een veilig en 
gerust gevoel over straat wandelt. Daarvoor is in de eerste plaats een krachtige aanpak 
van de criminaliteit nodig. Het Antwerpse politiekorps werd het afgelopen decennium 

grondig hervormd en de Antwerpse totaalaanpak inzake veiligheid – waarbij ook andere 
diensten dan de politie hun verantwoordelijkheid opnemen – groeide uit tot een voorbeeld 
voor vele andere steden. De criminaliteitscijfers zijn in vergelijking met tien jaar geleden dan 
ook spectaculair gedaald. Maar we zijn er nog lang niet, de strijd tegen de criminaliteit is een 
ongoing battle. Misdaad en misdadigers evolueren voortdurend en verleggen geregeld hun 
actieterrein. We maken daarom werk van een politie die nog gerichter ingezet kan worden, in 
de buurten waar dat nodig is en op een doeltreffende manier. 

De politie is er niet alleen om misdadigers aan te pakken, maar evengoed om tijd vrij te maken 
voor de Antwerpenaars, te luisteren naar grote en kleine problemen van de bewoners en de 
leefbaarheid in de Antwerpse buurten dag in dag uit te verhogen. We hebben daarvoor onder 
meer wijkteams opgericht, die de komende jaren verder uitgebouwd worden. Maar we inves-
teerden en investeren ook in nieuwe politiekantoren en een professioneler onthaal. Alleen als 
de politie daadwerkelijk dicht bij de Antwerpenaars staat, kunnen die Antwerpenaars zich ook 
daadwerkelijk veilig voelen. 

In de stad leven we met steeds meer mensen op een beperkte ruimte. Dat vergroot de kans op 
onderlinge conflicten. We ergeren ons allemaal aan het asociale gedrag van mensen die geen 
rekening houden met hun medeburgers: spuwen op straat, agressief rijden, sigarettenpeuken 
of lege blikjes op straat gooien,… Ook daartegen blijven we dus kordaat optreden. In de strijd 
tegen asociaal gedrag is niet alleen een taak weggelegd voor de politie, maar ook voor GAS-
ambtenaren en Antwerpse ouders, scholen, sociale begeleiders en zelfs middenstanders.

Een nog efficiëntere en meer gerichte inzet van de politie

Tien jaar geleden had de Antwerpse politie geen al te beste reputatie en in 2003 beleefde ze 
net als het stadsbestuur een diepe crisis toen aan het licht kwam dat er lichtzinnig werd omge-
sprongen met allerlei vergoedingen. Zowat alle verschillende afdelingen bleken er een andere 
aanpak op na te houden en aan de top barstte een heuse machtsstrijd los. Na een grondige 
reorganisatie met een veel strakkere aansturing is de Antwerpse politie ondertussen een voor-
beeld geworden in heel Vlaanderen. De resultaten die de laatste tien jaar behaald werden op 
het terrein zijn dan ook duidelijk:

• Het aantal handtasdiefstallen is gehalveerd: van 164 per 100.000 inwoners in 2001 naar 82 
in 2011 (-50%).

• Het aantal gewapende diefstallen is gedaald van 98 naar 71 per 100.000 inwoners (-27,5%).
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• Het aantal diefstallen uit auto’s is meer dan gehalveerd: van 2.300 tot 1.061 per 100.000 
inwoners (-54%).

• Het aantal diefstallen met geweld is gedaald van 355 tot 290 per 100.000 inwoners (-18%).

• Het aantal woninginbraken is daarentegen gestegen de laatste tien jaar: van 899 naar 993 
per 100.000 inwoners (+9,5%). Toch zien we ook hier de laatste jaren een lichte daling, in 
tegenstelling tot in de rest van het land.

• Ook het aantal vaststellingen van drughandel en druggebruik of –bezit is het laatste decen-
nium gestegen, al wil dat niet zeggen dat de drugproblematiek vroeger minder was. De felle 
stijging weerspiegelt vooral de extra inspanningen van de politie van de laatste jaren.

Elk misdrijf is er echter één te veel en we zien de laatste drie jaar terug een stijging van de 
criminaliteitscijfers. Bovendien zijn er wel degelijk buurten in de stad waar het niet goed gaat 
op veiligheidsvlak. We zullen daarom ook de komende jaren blijven inzetten in een nog efficiën-
tere organisatie van de politie. De recente veiligheidsaanpak in Antwerpen-Noord bewijst dat 
we met de politie niet enkel in de breedte maar ook nog meer in de diepte moeten werken: we 
zullen de interventiediensten en recherche nog gerichter gaan inzetten.

In 2011 en 2012 hebben we in Antwerpen-Noord fors meer interventieploegen ingezet in de 
strijd tegen drugs- en alcoholoverlast. De overlastfenomenen waarop de politie specifiek werk-
te, daalden daardoor aanzienlijk: de drughandel daalde met 8%, opzettelijke slagen en verwon-
dingen met 19% en de geluidshinder met 7%. Tegelijkertijd zagen we door die verhoogde en 
geconcentreerde politieaanwezigheid in de buurt ook een spectaculaire daling van bijna alle 
andere belangrijke misdrijven: 60% minder handtasroven, 56% minder woninginbraken, 33% 
minder diefstallen uit wagens, 30% minder diefstallen met geweld, 45% minder winkeldiefstal-
len en 26% minder inbraken in handelszaken.

We zullen de Antwerpse politie de komende jaren daarom zo organiseren dat ze ook op andere 
plaatsen met een hogere criminaliteitsgraad, snel extra agenten kan inzetten. We investeren in 
een performante opvolging van de plaatselijke criminaliteitscijfers door alle territoriale chefs, 
die centraal verantwoording afleggen voor de resultaten op hun terrein. En we optimaliseren 
de beschikbare capaciteit. Hoe efficiënter we de centrale ondersteunende politiediensten kun-
nen organiseren, hoe meer politiemensen er vrijkomen om in te zetten op straat in de buurten 
waar we ze het meest van al nodig hebben. 

Daarnaast versterken we ook de lokale recherche, die de opsporingen voor haar rekening 
neemt. De lokale recherche zal ook instappen in het recherchemanagementsysteem dat fede-
raal wordt uitgetekend.
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De politie optimaliseert de beschikbare capaciteit om nog slagkrachtiger op te tre
den tegen de criminaliteit. de ondersteunende diensten worden zo georganiseerd 
dat er nog meer interventiemensen ingezet kunnen worden op straat.

Die inzet gebeurt zeer (buurt)gericht. Op basis van de criminaliteitscijfers bepalen 
we waar de extra agenten ingezet moeten worden.

Zolang de vervolging van opgepakte criminelen en de uitvoering van straffen of alternatieve 
maatregelen in vele gevallen dode letter blijft, legt dat echter een zware hypotheek op een 
efficiënte aanpak van de overlast en criminaliteit in de Antwerpse straten. Een misdadiger die 
opgepakt wordt door de lokale politie maar 24 uur later alweer vrij rondloopt, krijgt de indruk 
dat hij straffeloos zijn gang kan gaan. Het ergert bovendien terecht de Antwerpse politieagen-
ten die wel hun verantwoordelijkheid hebben opgenomen en het frustreert alle Antwerpenaars 
die zich wel aan de regels houden. 

We waarderen daarom de inspanningen die er de laatste maanden gebeuren op federaal ni-
veau. We zijn blij dat er eindelijk een gesloten centrum voor illegale criminelen komt en dat 
in het regeerakkoord de bouw van extra gevangenissen wordt beloofd. Maar we vragen ook 
nadrukkelijk aan de Vlaamse overheid om op het vlak van jeugdbescherming zijn financiële 
engagementen na te komen en minstens te voorzien in het beloofde extra geld voor de ouder-
stages en de jeugdbeschermingstrajecten. 

we overhandigen een memorandum aan de vlaamse en federale overheid met de 
uitdrukkelijke vraag om een adequaat vervolgingsbeleid en gepaste instrumenten 
om het jeugdbeschermingsrecht effectief te kunnen uitvoeren.

In de wereld van vandaag is het een illusie om te denken dat criminaliteit begint en eindigt aan 
de stads- of zelfs de landsgrenzen. Wanneer misdaden begaan worden door buitenlanders, is 
het voor de Antwerpse politie niet evident om aan de juiste informatie te geraken over mogelij-
ke betrokkenen. In navolging van gelijkaardige projecten in Gent willen we daarom dat de  
politie uitwisselingsprojecten opzet met de landen van herkomst van daders, zodat lokale  
agenten uit die landen hun Antwerpse collega’s hier tijdelijk kunnen bijstaan.

De haven is van enorm economisch belang voor de stad en heel Vlaanderen, maar tegelij-
kertijd is het een toegangspoort voor illegale verstekelingen en de invoer van criminele  
goederen en drugs van over de hele wereld. We willen dat de bevoegde overheden  
samenzitten met de stad om te bekijken hoe ze de veiligheid van de haven kunnen  
verhogen en welke concrete engagementen ze daarin willen opnemen.
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De politie zet uitwisselingsverbanden op met lokale politiediensten uit landen  
van herkomst.

we maken afspraken met de bevoegde overheden om de veiligheid in de haven te 
verhogen en de invoer van illegale verstekelingen en drugs een halt toe te roepen.

Steeds meer mensen, ook in Antwerpen, zijn in het bezit van een wapen. Het logische maar 
onaanvaardbare gevolg daarvan is dat de criminaliteit driester wordt en de kans op zinloos 
geweld groter. We voeren daarom in Antwerpen een zerotolerancebeleid inzake wapendracht. 
De politie zal daarom samen met het parket, de Antwerpse scholen en horeca alle vormen van 
wapendracht streng en kordaat blijven aanpakken. We blijven ook staan achter het verbod om 
wapens te etaleren in de vitrine van winkels.

antwerpen hanteert een zerotolerancebeleid inzake wapendracht.

Wie het al eens heeft meegemaakt, weet dat een woninginbraak een bijzonder traumati-
sche ervaring is. Helaas zijn inbraken de laatste jaren uitgegroeid tot een nationale plaag. 
Antwerpen is een van de weinige politiezones waar zich recentelijk een dalende trend heeft 
ingezet, het gevolg van doorgedreven controle- en preventieacties. De Antwerpse politie houdt 
systematisch controles in buurten waar vaak wordt ingebroken, en ze biedt mensen die op 
reis vertrekken ook aan om toezicht te houden op hun huis. Maar de politie ging de afgelopen 
vier jaar ook alle 260.000 Antwerpse adressen af met het aanbod om advies op maat te geven 
om de woning of handelszaak beter te beveiligen tegen inbraak. De strijd tegen inbraken blijft 
een prioriteit voor de Antwerpse politie. We willen alle Antwerpenaars bereiken met ons an-
ti-inbraakadvies, maar zullen in de toekomst extra aandacht schenken aan risicogroepen zoals 
apothekers, horecazaken, kleinhandelaars en de bewoners van serviceflats.

De politie zet de komende jaren opnieuw zwaar in op interventie en preventie ter 
voorkoming van inbraken.
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voorloper op het vlak van openbare orde en verkeer

De Antwerpse politie is ondertussen bijzonder ervaren in het begeleiden van evenementen en 
manifestaties. De bemiddelingsteams die de politie inzet tijdens grootschalige bijeenkomsten 
en op plekken waar de spanning oploopt, hebben de afgelopen jaren hun nut talloze keren 
bewezen. We respecteren de vrijheid van meningsuiting en we laten zoveel mogelijk evene-
menten toe op ons openbaar domein. Maar tegelijkertijd waken we erover dat de veiligheid 
en de rust van alle Antwerpenaars gegarandeerd blijft. Door de professionele aanpak van de 
Antwerpse politie slagen we erin om hier op een ordentelijke manier manifestaties en groot-
schalige evenementen te laten plaatsvinden die op andere plaatsen in veel gevallen niet wor-
den toegelaten of uit de hand lopen. Denkmaar aan de betoging van de Congolezen eind 2011 
die verboden werd in Brussel maar hier zonder problemen verliep. Korpsen van over het hele 
land komen dan ook de Antwerpse aanpak bestuderen. We willen hierin ook de komende jaren 
voorloper blijven. 

Ook de Antwerpse verkeerspolitie geniet sinds jaar en dag een bijzonder goede reputatie, niet 
alleen op het vlak van preventie en handhaving: ze wordt door de universiteiten ook erkend als 
dé referentie in ons land inzake de registratie van ongevallenstatistieken. We willen dan ook 
dat de verkeerspolitie een nationale voorloper blijft. De komende jaren zal ze een nultolerantie 
hanteren inzake agressief verkeersgedrag en overdreven snelheid. Het zijn twee fenomenen 
die de Antwerpenaars – terecht – bijzonder zwaar storen en waar de politie zich in de toekomst 
dus nog beter op zal organiseren.

We zullen bij het parket en de bevoegde overheden ook (mee) pleiten voor een nieuwe aanpak 
van de inning van verkeersboetes. Nu stelt de politie aan verkeersovertreders een boete voor, 
maar als die weigeren te betalen moet het parket hen voor de rechtbank brengen. Pas na een 
uitspraak van de rechter kan een overtreder verplicht worden om de boete te betalen. We wil-
len dat systeem omdraaien: verkeersovertreders moeten onmiddellijk hun boete betalen en als 
ze niet akkoord gaan, zelf hun boete betwisten bij de rechtbank.

De Antwerpse politie blijft een nationale voorloper op het vlak van de begeleiding 
van manifestaties en evenementen.

De verkeerspolitie hanteert een nultolerantie ten aanzien van agressief verkeers
gedrag en te snel rijden in de stad.

we pleiten voor een hervorming van het boetesysteem bij verkeersovertredingen. 
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De politie staat dichter bij de Antwerpenaars

De Antwerpse politie is erg sterk in haar zogenaamde ‘harde taken’: interventie- en recherche-
werk, verkeer en handhaving van de openbare orde. Maar ze heeft ook een inhaalbeweging 
gemaakt in de zogenaamd ‘zachte taken’:wijkwerking, onthaal en slachtofferzorg. De politie 
investeerde de afgelopen zes jaar fors in haar contacten met de Antwerpse bevolking. Er wer-
den meer dan 350 extra medewerkers (een stijging van ruim 15 procent) aangeworven en het 
korps evolueerde van een louter reactieve naar een moderne, dienstverlenende organisatie. De 
politie staat weer dichter bij de Antwerpenaars.

De afgelopen jaren werden 18 nieuwe wijkteams opgericht, ploegen van een 15-tal agenten die 
permanent ter beschikking staan van de bewoners en bezoekers van hun wijk om lokale overlast-
problemen aan te pakken. Sinds 2012 werken alle wijkteams op volle kracht. De agenten zijn con-
tinu aanwezig in het straatbeeld, ze zijn aanspreekbaar en bevragen actief de bewoners en han-
delaars uit hun wijk om samen de grootste veiligheidsproblemen en prioriteiten vast te leggen. 

Die prioriteiten verschillen van buurt tot buurt en zullen nog meer in samenspraak met de 
bewoners vastgelegd worden. Over de resultaten wordt geregeld gerapporteerd, ook aan de 
bevolking.

De agenten van het wijkteam verplaatsen zich daarom zo veel mogelijk te voet, met de fiets of 
met het openbaar vervoer. Er komen nog regelmatiger overlegmomenten met de buurtbewo-
ners, en de wijkteams zullen proactief feedback geven over de resultaten die ze geboekt heb-
ben. Ze proberen daarbij zo’n breed mogelijk publiek te bereiken en zullen daarvoor nog beter 
gebruik maken van alle mogelijke communicatiekanalen.

De wijkwerking zal de komende jaren stevig verankerd, geëvalueerd en nog versterkt wor-
den. We willen dus niet dat er nog mankracht verschuift naar de interventiediensten ten 
koste van de wijkpolitie. Waar de wijkteams op volledige capaciteit kunnen draaien, halen 
ze immers mooie resultaten, maar zodra er minder politie op straat patrouilleert, merken de 
Antwerpenaars dat meteen en voelen ze zich onveiliger.

Ook op andere manieren willen we het partnerschap met buurtbewoners en lokale handelaars 
verder uitbouwen: er zijn in Antwerpen al meer dan dertig buurtinformatienetwerken (BIN’s) 
voor bewoners en zelfstandigen, en daar zullen er de komende jaren nog heel wat bijkomen.

De wijkwerking wordt nog versterkt. De 18 wijkteams van de politie verankeren 
zich nog meer in de buurt en bouwen hun contacten met bewoners en handelaars 
uit de buurt verder uit.

Samen met buurtbewoners en handelaars zetten we extra BIN’s op.
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De waardering voor politiewerk hangt in grote mate af van de contacten tussen de 
Antwerpenaars en de politie. Het onthaal op een politiekantoor speelt daarin een belangrijke 
rol. Wie op een professionele manier geholpen wordt door de politie – zelfs in onaangename 
omstandigheden – krijgt een positiever beeld van de politie, voelt zich veiliger en is vooral ook 
sneller geneigd om in de toekomst aangifte te doen. Meer en positievere contacten tussen 
politie en burgers zijn even belangrijk voor het slagen van ons veiligheidsbeleid als een kordate 
aanpak van de criminaliteit. Er werd daarom de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in kwalitatie-
vere politiekantoren en -onthaal.

Er kwamen(ver)nieuw(d)e politiekantoren:

• Op de Antwerpsebaan (Berendrecht)

• In de Handelsstraat (Antwerpen-Noord)

• Inde Junostraat (Berchem)

• In de Lakborslei (Deurne)

• Op de Sint-Bernardsesteenweg (Kiel).

En we (ver)bouwen nu en in de komende jaren nog kantoren:

• Op de Bredabaan (Merksem)

• Op het Kristus Koningplein (Ekeren)

• In de Halewijnlaan (Linkeroever)

• Op de Frankrijklei

• In de Statiestraat (Berchem)

• In de Paleisstraat (Zuid)

• In de Zegelstraat (Borgerhout)

• In de Doornstraat (Wilrijk)

• Op de Kioskplaats (Hoboken)

• Op Luchtbal
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In de Kasteelpleinstraat opent bovendien de klantendienst van de politie zijn deuren. 
Iedereen kan er terecht met opmerkingen, vragen of klachten over de dienstverlening van 
de politie. 

Voor veel mensen is het echter niet evident om in een politiekantoor te geraken, zelfs niet 
met verlengde openingsuren. Daarom bouwen we aan een nieuwe website waarop de 
Antwerpenaars 24 uur per dag terecht kunnen met aangiften of voor aanvragen. We zullen 
ook de Blauwe Lijn, waar burgers terecht kunnen met al hun vragen, intensief blijven pro-
moten.

Om de kwaliteit van het onthaal in de kantoren te verhogen, kreeg elk onthaalpersoneelslid 
een opleiding, een eigen uniform en een ‘onthaalhandboek’ met richtlijnen en proce-
dures. We streven er dan ook naar om in de toekomst met de Antwerpse politie de ISO-
kwaliteitsnorm voor hoogstaand onthaal te halen. 

De Antwerpse politie heeft de voorbije jaren ook het volledige aanbod uniformen voor alle 
medewerkers – zowel op straat als achter de loketten – vernieuwd zodat iedereen er waar-
dig en duidelijk herkenbaar bijloopt. We verwachten uiteraard dat alle politiemensen zich 
ook aan de kledingvoorschriften houden.

Het team slachtofferzorg van de politie werd de afgelopen jaren versterkt en alle interven-
tiemedewerkers kregen een opleiding ‘eerste zorg’, met bijzondere aandacht voor verkeers-
slachtoffers. Door permanent te investeren in opleidingen, zullen we de kwaliteit van slacht-
offerzorg door de politie op een hoog niveau houden.

Zelfstandigen die geconfronteerd worden met inbraken met geweld of gewapenderhand, 
worden door stad, parket en politie uitgenodigd voor een opvolggesprek waarbij we extra 
informatie geven over de opvolging van hun zaak en hen opnieuw slachtofferzorg aanbie-
den. Die sessies worden bijzonder geapprecieerd en we zullen ze dan ook verderzetten.
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Er openen de komende jaren tien nieuwe politiekantoren hun deuren, verspreid 
over heel de stad.

In de nieuwe klantendienst in de kasteelpleinstraat kan iedereen terecht met al 
zijn vragen en klachten over de dienstverlening van de politie.

De politie lanceert een nieuwe website waar iedereen 24 uur per dag terecht kan 
voor aangiften en aanvragen.

we maken de blauwe lijn nog beter bekend bij een ruim publiek.

We behalen met de politie de ISO-norm voor hoogstaand onthaal.

Alle politiemensen houden zich aan de kledingvoorschriften.

De slachtofferzorg wordt verder geprofessionaliseerd.

Politie, stad en parket blijven opvolgsessies organiseren voor zelfstandigen en 
kleinhandelaars die te maken kregen met inbraken met geweld of gewapender
hand

De politie als moderne organisatie

De Antwerpse politie voert een bijzonder realistisch begrotingsbeleid. Ten opzichte van de 
stadsdiensten is de politie ruim bedeeld, maar ze is met dat geld steeds verantwoordelijk 
omgesprongen en heeft rekeningoverschotten consequent teruggestort in de stadskas. We ver-
wachten dat de politie haar financiën als een goede huisvader blijft beheren.

Politiemensen worden in België gerekruteerd op federaal niveau en vervolgens ondergebracht 
in één van de vele politiezones. De Antwerpse politie werft sinds 2007 echter ook zelf agenten 
aan. Er werden acht grootschalige wervingscampagnes opgezet waar in totaal 3.500 kandida-
ten op reageerden (zo’n 400 agenten en inspecteurs werden aangeworven). Het grote voordeel 
van die eigen werving is dat de politie specifiek op zoek kan gaan naar kandidaten die gemoti-
veerd en geschikt zijn om in de Antwerpse context te werken. We willen dat de politie verder 
gaat met die brede wervingscampagnes. Voor doelgroepen die moeilijk bereikt worden zullen 
we nog meer werken met ambassadeurs.

Een modern politiekorps heeft nood aan een breed scala van expertises die bovendien continu 
evolueren. Het is dan ook cruciaal dat het Antwerpse korps blijft investeren in de opleiding van 
leidinggevenden maar evenzeer van de mensen op de straat. 
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De politiemedewerkers kunnen ook te allen tijde een beroep doen op modern materiaal. De 
voorbije jaren werden er 62 nieuwe interventievoertuigen aangekocht en werd fors geïn-
vesteerd in digitalisering: de ‘mobile offices’ – speciaal uitgeruste combi’s – laten toe dat de 
interventieteams niet telkens terugkeren naar kantoor maar hun administratie onmiddellijk 
op het terrein kunnen afwerken. Zo kunnen er meer agenten patrouilleren op straat. De nieu-
we combi’s met camera kunnen dan weer ingezet worden bij grootschalige evenementen of 
schermutselingen. De voertuigen die uitgerust zijn met een automatische nummerplaatscanner 
zullen nog meer ingezet worden.

De politie beheert zijn financiën als een goede huisvader en stort rekeningover
schotten terug in de stadskas.

De Antwerpse politie blijft zelf personeel rekruteren en probeert een zo geschikt 
en representatief mogelijk korps samen te stellen. Voor moeilijk te bereiken doel
groepen zullen we nog meer werken met ambassadeurs.

De politie investeert in opleidingen en modern materiaal voor het eigen personeel. 
De voertuigen die uitgerust zijn met een automatische nummerplaatscanner zullen 
nog meer ingezet worden.
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een totaalaanpak op maat van de buurt

De veiligheid verzekeren in een buurt is meer dan de criminaliteit bestrijden. Veiligheidsbeleid 
is dus ruimer dan alleen maar politiebeleid. In Antwerpen hanteerden we als eerste stad in 
Vlaanderen een totaalaanpak inzake veiligheid. We laten verschillende partners en diensten 
samenwerken om de veiligheid en leefbaarheid van een bepaalde buurt te verzekeren. Naast 
de politie is er een belangrijke rol weggelegd voor GAS-ambtenaren, toezichters, scholen, de 
VDAB, het OCMW, inburgeringsinstanties, de sociale sector... Maar ook de diensten die zich 
bezig houden met stadsontwikkeling hebben een bijzonder grote impact op veiligheid. Zo kon 
de veiligheid in het Schipperskwartier en het De Coninckplein er slechts op vooruitgaan dankzij 
de combinatie van een grondige heraanleg van het openbaar domein, de aankoop en opwaar-
dering van verkrotte panden, een krachtdadige aanpak van de politie en de begeleiding via 
verschillende sociale diensten en partnerverenigingen.

Veiligheid is dan ook altijd maatwerk. Geen enkele buurt is dezelfde, elke wijk heeft zijn eigen 
kenmerken en zijn eigen functie in het sociaal weefsel van de stad, en allemaal hebben ze 
dus ook hun eigen aanpak nodig waarbij dan nog eens verschillende diensten betrokken zijn. 
Naast de interventie- en wijkteams van de politie spelen daarom ook de 21 buurtregisseurs 
en alle toezichters die de voorbije jaren aangetrokken werden een cruciale rol in het veilig-
heidsbeleid. Zij tekenen als het ware (mee) de buurtgerichte totaalaanpak uit. Ze coördineren 
de samenwerking tussen alle betrokken diensten en onderhouden ook een goed contact met 
sleutelfiguren uit hun wijk, zoals de verantwoordelijken van Opsinjoren, lokale handelaars of 
wijkverenigingen. Voor een aantal buurten en wijken zijn er op dit vlak de komende jaren extra 
inspanningen nodig: 

• de buurt op en rond de Turnhoutsebaan in Borgerhout

• Antwerpen-Noord

• Deurne-Noord

• het Kiel

• Luchtbal

• Stuivenberg, Draaiboom en Vinkevelden in Hoboken

• De studentenbuurt
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Naast een gerichte inzet van de politiediensten kunnen verschillende maatregelen deel uitma-
ken van zo’n totaalaanpak op maat van de buurt:

• Investeringen in stadsontwikkeling: een nieuwe invulling voor de Stuivenbergsite, een nieuw 
RUP voor de wijk 2060, masterplannen voor het centrum van Deurne, Borgerhout, Luchtbal 
of Hoboken, ...

• In een straat die voldoende verlicht is, voel je je veiliger en worden ook effectief minder 
misdrijven gepleegd. De stad heeft een lichtplan uitgewerkt om alle straten, monumenten 
en publieke ruimtes de komende jaren adequaat te verlichten. Bij de heraanleg van straten 
wordt sowieso de nieuwe verlichting gebruikt, maar we zullen ze ook prioritair installeren in 
buurten waar het onveiligheidsgevoel hoog ligt.

• We blijven ook alle bevoegdheden uitputten van de gemeenteraad en de burgemeester om 
tijdelijke maatregelen op te leggen: een alcoholverbod op bepaalde straten, een sluitingsuur 
voor cafés die overlast veroorzaken, straatverboden voor jongeren die zich misdragen, ver-
plichte uitbatingsvergunningen, sluitingen op basis van de drugswetgeving,   

• Een zorgvuldige plaatsing van camera’s.

• ‘Zachtere’ maatregelen zoals een buurtpoets of een kunstproject via Opsinjoren. 

• …

Veiligheid in de buurt begint bij een gedeeld verhaal van de buurt over wat en wat niet kan in 
die buurt. Om dit te realiseren moet een wijkgerichte totaalaanpak steeds gepaard gaan met 
een intensief traject met de buurt waarbij tot een gemeenschappelijk kader en rolverdeling 
wordt gekomen, net zoals dat het geval was bij het studentencharter voor de studentenbuurt. 
Hierbij wordt rekening gehouden met zowel stedelijke als buurtspecifieke vragen.

Eén van de buurtspecifieke vormen van overlast die de afgelopen jaren toenam zijn de klachten 
over geluidsoverlast. Dit heeft in eerste instantie gevolgen voor het afstemmen van horeca- en 
uitgaansfuncties op de woonwensen van de buurtbewoners. Om dit probleem op te lossen is 
een buurtspecifieke aanpak nodig, elke buurt is immers anders. De buurtregisseurs moeten 
dan ook zorgen voor een goede afstemming tussen de betrokken partijen.
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Naast de politie nemen ook andere diensten en partners in de stad hun verant
woordelijkheid op inzake veiligheid: GAS-ambtenaren, toezichters, sanctionerende 
ambtenaren, stadsontwikkelingsdiensten, scholen, sociale diensten, …

de 21 antwerpse buurtregisseurs tekenen mee een totaalaanpak uit op maat van 
hun buurt. Ze coördineren de samenwerking tussen alle betrokken diensten.

naar een aantal buurten gaat de komende jaren extra aandacht:de omgeving op 
en rond de turnhoutsebaan in borgerhout, antwerpennoord, deurnenoord, het 
kiel, luchtbal,  de hobokense wijken Stuivenberg, draaiboom en vinkevelden, de 
studentenbuurt

Zolang het nodig is, leggen we in die wijken tijdelijke maatregelen op zoals een 
alcoholverbod, straatverbod, sluitingsuur, …

Indien zinvol worden er camera’s geplaatst.

het nieuwe lichtplan van de stad wordt eerst en vooral uitgerold in buurten waar 
het onveiligheidsgevoel hoog ligt.

Samen leven in de stad

We leven met 506.000 Antwerpenaars samen op een relatief kleine oppervlakte. Het lijkt dan 
ook logisch dat iedereen in die samenleving het nodige respect toont voor de ander. En toch 
ergeren we ons allemaal bijna dagelijks aan allerlei kleine maar daarom niet minder storende 
misdragingen op het openbaar domein: spuwen op straat, wildplassen, vandalisme, sluikstor-
ten, lawaai maken, …

De stad maakt daarom sinds 2006 gebruik van de mogelijkheid om zelf sancties op te leggen 
tegen dat soort vormen van overlast. Politieagenten en speciaal opgeleide ambtenaren kunnen 
GAS-boetes tot 250 euro uitschrijven voor kleinere overtredingen die een grote impact hebben 
op de leefbaarheid van de stad. In 2006 werden er zo 3.319 GAS-boetes uitgeschreven, in 2007 
6.573, in 2008 10.803, in 2009 13.112, in 2010 11.194 en in 2011 11.658.

We hebben het aantal toepassingen van de GAS-boetes ook uitgebreid. Omdat de buurtbe-
woners in de wijk 2060 zwaar leden onder de overlast die veroorzaakt werd door alcohol- en 
drugverslaafden, worden er sinds begin 2011 ook GAS-sancties uitgeschreven tegen overtre-
dingen op het alcoholverbod in de wijk en worden ook mensen die op zoek zijn naar drugs met 
een GAS-sanctie beboet. We zullen die GAS-boetes blijven inzetten om de leefbaarheid in alle 
Antwerpse buurten te verhogen. Het aantal bevoegde ambtenaren wordt daarom verhoogd en 
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ook de politie zal een prioriteit maken van het bestraffen van asociaal gedrag zoals sluikstort en 
spuwen op straat.

In 2012 werkte de stad een proefproject uit om de winkelstraten in Antwerpen vrij te houden 
van peuken en zwerfvuil. Handelaars werden op voorhand verwittigd over strenge toezichtac-
ties die zouden volgen in hun straat. Tijdens drukke winkeldagen werden de winkeliers en hun 
klanten in die straat door toezichters onmiddellijk beboet voor het weggooien van peuken en 
vuil. Met dat soort gerichte en aangekondigde acties boeken we snel resultaat en we zullen ze 
dan ook over meerdere straten uitrollen.

Toch zien we GAS-boetes in veel gevallen niet als een sanctie, maar als een stok achter de deur. 
Bij probleemgedrag dat te wijten is aan een drank- of drugverslaving krijgt de overtreder altijd 
de keuze: zich professioneel laten behandelen of een boete betalen. Samenlevingsproblemen 
in de stad ontstaan vaak door toedoen van mensen die zich buiten de samenleving plaatsen 
en dat weigeren we te aanvaarden. Voor wat hoort wat. Iedereen krijgt in Antwerpen volop de 
kans om deel uit te maken van de samenleving en om zich te herpakken als dat nodig is, maar 
dat is geen vrijblijvend aanbod.

Ook bij minderjarige overtreders wordt er altijd eerst bemiddeld met de overtreders en hun 
ouders. We gaan op huisbezoek en proberen uit te zoeken wat de dieperliggende oorzaak van 
het probleemgedrag kan zijn: of er structurele problemen zijn in het gezin, op school of met 
de vrienden waar de jongere vaak rondhangt… Opvoeding is in de complexe maatschappij van 
vandaag voor niemand een evidente opgave. Daarom voorzien we zowel voor de ouders (in de 
vorm van opvoedingsondersteuning) als voor jongeren in allerlei begeleidingstrajecten. Als ze 
daarop ingaan, kunnen ze de GAS-boete vermijden.

Vaak volstaat het gewoon om de jongeren in te schrijven in de jeugdbeweging of een sportclub, 
zodat ze wat meer ritme en discipline meekrijgen en in contact komen met andere jongeren. 
Maar Antwerpen heeft ook een sterke reputatie inzake de intensieve begeleiding van pro-
bleemjongeren. De Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) begeleidt bijvoorbeeld 
minderjarigen die een eenmalig misdrijf pleegden en daarvoor een alternatieve strafmaatregel 
(schoonmaken, buurtonderhoud,  ) kregen opgelegd. Voor plegers van veelvuldige zware mis-
drijven, de zogenaamde hardekernjongeren, is er het project U-turn: een gedwongen intensie-
ve begeleiding van zes maanden tot een jaar die wordt opgelegd bij een voorwaardelijke straf 
of een voorwaardelijke invrijheidsstelling. U-turn won verschillende prijzen en onlangs werd 
wetenschappelijk aangetoond dat een U-turnproject effectiever is dan een gevangenisstraf. 
Ook de cel Jongerencriminaliteit van de Antwerpse politie geldt als een voorbeeld in heel het 
land. De meer dan dertig rechercheurs kennen en volgen zowat elke Antwerpse jongeren die 
ooit een misdrijf heeft gepleegd of op weg is om er één te plegen. Ze beschikken ook over een 
zeer gedetailleerde en volledige databank.
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We pleiten er wel voor om de minimumleeftijd voor administratieve sancties te verlagen naar 
12 in plaats van 14 jaar (zoals de federale regering al heeft voorzien). Jongeren zijn de toekomst 
van onze stad en ze verdienen dat er zwaar in hen geïnvesteerd wordt, ook in degenen die een 
misstap begaan. Zeker nu de Antwerpse bevolking sterkt verjongt, moeten we die inspanningen 
nog opdrijven. We moeten verder investeren in opvoedingsondersteuning, in de jeugdbrigade, 
in de cel jongerencriminaliteit van de politie en in de samenwerking tussen politie, jeugdparket 
en het Antwerps onderwijs rond de aanpak van spijbelen. Maar in ruil voor al die begeleiding 
moeten we wel kunnen afdwingen dat jongeren en hun ouders daar ook gebruik van maken. 
Voor wat hoort wat.

We blijven GAS-boetes om gedrag aan te pakken dat de leefbaarheid van de 
antwerpse buurten aantast.

We zullen nog meer bevoegde GAS-ambtenaren inzetten.

Ook de politie maakt een prioriteit van vaak voorkomend overlastgedrag zoals 
sluikstort, wildplassen, spuwen op straat, …

We gaan verder met gerichte en aangekondigde controleacties in winkelstraten.

Tegelijkertijd blijven we investeren in de begeleiding en ondersteuning van drug- 
en alcoholverslaafden en van jongeren die in aanraking komen met de politie.

We pleiten voor de verdere verlaging van de minimumleeftijd voor GAS-sancties 
van 14 naar 12 jaar.

Overlast is altijd een verhaal met twee kanten. Iedereen gaat ’s avonds wel eens graag op stap, 
maar evengoed willen we de volgende avond rustig kunnen slapen. De Antwerpenaar die de 
ene dag belt om te klagen over geluidshinder maakt zich op een andere keer misschien wel boos 
omdat het optreden waarvan hij staat te genieten, wordt stilgelegd. Conflictsituaties zijn eigen 
aan het leven in een drukbevolkte stad. Daarom zullen we ook verder investeren in de stedelijke 
bemiddelingsteams. Zij gaan met alle betrokken partijen op zoek gaan naar een oplossing in 
zulke conflictsituaties. Klachten worden eerst en vooral geobjectiveerd en het draagvlak voor de 
klacht wordt afgetoetst in de buurt. Er wordt op een redelijke termijn feedback gegeven, ook als 
de betrokken diensten van mening zijn dat de klacht onterecht of overdreven was.

we investeren verder in bemiddelingsteams.
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Asociaal gedrag is iets wat we met zijn allen moeten aanpakken. We willen daarom dat er op de 
scholen, tijdens de inburgeringstrajecten en via de lokale middenstanders aan sensibilisering 
gedaan wordt. Zo zal er een eenvoudige versie van de politiecodex gemaakt worden die aan-
geeft wat er wel en niet kan op het openbaar domein. Ook andere initiatiefnemers die willen 
meewerken aan dit soort sensibiliseringsprojecten, worden daarin ondersteund door de stad 
(bijvoorbeeld het project van de bewonerspictogrammen in Antwerpen-Noord).

we organiseren en ondersteunen sensibiliseringsprojecten tegen asociaal gedrag, 
onder meer door een brede verspreiding van een vereenvoudigde politiecodex.

de brandweer van de toekomst

Ook de Antwerpse brandweer ondergaat een grondige vernieuwingsoperatie. Om bij 
noodoproepen sneller ter plaatse te zijn, worden er nieuwe posten gepland en gebouwd in 
Wilrijk en Berendrecht. We verhuizen ook de post in de Paleisstraat en de kazernes op de 
Sint-Jacobsmarkt en op de Halewijnlaan (Linkeroever) worden volledig vernieuwd. In 2009 
opende op de Noorderlaan een hypermoderne centrale kazerne. Ook alle ondersteunende 
diensten (preventiedienst, administratie, lo gistiek, …) die voorheen verspreid zaten over 
heel de stad werden, daarin ondergebracht. Bovendien bevindt er zich ook een crisiscen-
trum waar alle veiligheidsdiensten in geval van rampen kunnen beschikken over de modern-
ste communicatietechnieken. Ook het wagenpark van de brandweer werd volledig gemo-
derniseerd. Er werden acht nieuwe autopompen, vier autoladders en twee hoogtewerkers 
aangekocht. 

In de nieuwe kazerne op de Noorderlaan bevindt zich ook het nieuwe 
Brandweerinformatiecentrum (BIC). Jaarlijks krijgen daar zo’n 2.000 leerlingen uit Antwerpse 
lagere scholen les over hoe ze brand kunnen voorkomen en hoe ze moeten reageren bij een 
noodgeval. De brandweer richt in de eindejaarsperiode ook preventieklasjes rond vuurwerk in. 
We willen dat de brandweer, net zoals de politie, naar een meer dienstverlenend korps evolu-
eert, zonder daarbij afbreuk te doen aan zijn interventietaken. Levens worden niet alleen gered 
door branden te blussen maar evenzeer door een efficiënte preventie.

De brandweer zal daarom samen met de politie kotbazen en Antwerpse studenten informeren 
over de brand- (en inbraak)veiligheid van hun koten. Daarnaast zal ze ook nog meer helpen om 
de veiligheid op scholen en jeugdhuizen te garanderen. Senioren hebben drie keer meer kans 
om slachtoffer te worden van een brand. Daarom zal de brandweer op grote thuisverplegers en 
zorgverleners in Antwerpen informeren hoe ze de woonsituatie en leefgewoonten van ouderen 
of mindermobiele mensen veiliger kunnen maken.
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We zullen ook onderzoeken hoe we de tarieven voor de adviezen van de brandweer kunnen 
verlagen of gratis kunnen maken en hoe de brandweer proactief kan sensibiliseren in buurten 
die getroffen werden door een brand. Samen met de politie zal de brandweer ook nog extra 
investeren in moderne crisiscommunicatie.

Er werden de voorbije jaren verschillende maatregelen genomen om het brandweerkorps te 
verjongen en diverser te maken, onder meer door te werken met ambassadeurs. Ook daarmee 
gaan we verder.

de modernisering van de brandweerposten wordt verdergezet. er komen nieuwe 
posten in wilrijk, berendrecht en op het Zuid.

Ook de brandweer evolueert naar een meer dienstverlenend korps. Ze zet nog 
meer in op doelgroepgerichte preventie, onder meer bij kinderen, studenten en 
senioren.

we onderzoeken hoe we de tarieven voor brandweeradvies kunnen verlagen of 
afschaffen.

we blijven werk maken van een jonger en diverser brandweerkorps.
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een talentvOlle Stad
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De toekomst van onze stad ligt in handen van de kinderen die hier vandaag geboren 
worden en opgroeien. Goed onderwijs is onze beste sociale zekerheid: hoe sterker 
we vandaag de talenten van de Antwerpse jeugd ontwikkelen, hoe krachtiger het 

Antwerpen van morgen. We zullen daarom fors investeren in het Antwerps onderwijs, zowel in 
infrastructuur als in onderwijsondersteuning en -vernieuwing.

Het aantal leerlingen met leerachterstand in de Antwerpse lagere scholen en het ASO bedraagt 
25 procent, in het TSO 60 procent en in het BSO 78 procent. In bijna alle richtingen scoren we 
daarmee in Antwerpen onder het Vlaamse gemiddelde. Al decennialang zien we dat kinderen 
die geboren worden in een kansarm gezin veel meer kans hebben om leerachterstand op te lo-
pen of zelfs om de school te verlaten zonder diploma. In Antwerpen wordt vandaag 22 procent 
van alle kinderen geboren in zo’n kansarm gezin. Het spreekt dus voor zich dat we de komende 
jaren nog extra inspanningen zullen moeten leveren om iedereen echt met gelijke kansen te 
laten starten én te laten doorgroeien in het onderwijs.

Dan moeten we echter het huidige systeem ook kritisch tegen het licht durven houden. Via 
het stedelijk onderwijs heeft de stad de kans om een voorloper te zijn inzake onderwijsver-
nieuwing, maar efficiënte onderwijsvernieuwing ontstaat meestal van onder uit: in scholen 
zelf, bij leerkrachten en directies die dagelijks met beide voeten in de realiteit staan en die zien 
wat écht werkt. De belangrijkste taak van de stad is dan ook om vernieuwende en succesvolle 
experimenten die stoelen op de dagelijkse ervaringen van scholen en leerkrachten, te onder-
steunen.

we investeren fors in nieuwe schoolinfrastructuur,onderwijsondersteuning  
en vernieuwing.

Vijftig nieuwe scholen en extra leerkrachten

Antwerpen kent de laatste jaren een ongelooflijke golf van verjonging en alles wijst erop dat 
die nog zal groeien. Het Vlaamse systeem van scholenbouw is niet voorzien op die groei. Alleen 
al de voorbije twee jaar hebben we in de stad 3.000 extra schoolplaatsen gecreëerd, maar de 
komende jaren zullen we nog een versnelling hoger schakelen. We lanceren we in Antwerpen 
een Vlaams pilootproject: de stad zal – samen met privépartners – zelf scholen bouwen en 
ter beschikking stellen van de verschillende onderwijsnetten. Tegen 2025 bouwen we op die 
manier zo’n 50 nieuwe scholen. Tegen 2017 realiseren we minstens 10.000 extra plaatsen in 
basisscholen.

Die nieuwe scholen zijn voorzien op nieuwe manieren van lesgeven (digitale mogelijkheden, 
ruimtes voor project- en hoekenwerk, …) en vooral: het zijn brede buurtscholen. Ze beschikken 
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over faciliteiten (sporthallen, vergaderlokalen, podia, …) die na de schooluren ook gebruikt kun-
nen worden door buurtbewoners en –verenigingen. De scholen worden opnieuw het kloppend 
hart van een buurt. Daarover worden bindende, netoverschrijdende afspraken gemaakt. De uit-
bouw van buurtscholen stimuleert ook de participatie van ouders bij de school en dat komt de 
leerprestaties van hun kinderen ten goede. Het maakt de stad bovendien verkeersveiliger.

De capaciteitstekorten die we de voorbije jaren kenden in het basisonderwijs zullen zich logi-
scherwijze de komende jaren ook manifesteren in het secundair onderwijs. Daarom doen we 
een grondige screening van het huidige aanbod aan secundaire scholen en leerkrachten, en 
spelen we nu al in op eventuele tekorten die zich op termijn dreigen voor te doen.

tegen 2017 realiseren we minstens 10.000 nieuwe schoolplaatsen, in 2025 staan er 
50 nieuwe basisscholen, die voorzien zijn op een moderne manier van lesgeven.

alle nieuwe scholen zijn ‘brede buurtscholen’ waar buurtbewoners – en verenigin
gen ook na de schooluren terecht kunnen. 

We spelen proactief in op mogelijke tekorten die zich binnen enkele jaren mogelijk 
zouden voordoen in de secundaire scholen.

Door de verjonging van de Antwerpse bevolking hebben we niet alleen extra scholen nodig, 
maar ook extra leerkrachten. Met wervingscampagnes, jobbeurzen en door ambassadeurs in te 
zetten,maken we meer Antwerpenaars warm voor een job in het onderwijs en zorgen we voor 
een nog meer diverse samenstelling van het lerarenkorps. 

Samen met de VDAB organiseren we in Antwerpen flexibele opleidingen zodat mensen ook op 
latere leeftijd nog omgeschoold kunnen worden tot leerkracht. Samen met de universiteit en 
hogescholen voorzien we in voldoende opleiding en ondersteuning voor alle onderwijsperso-
neel, in de vorm van gerichte trainingen en navorming rond lesgeven in een stedelijke context. 
Samen met de universiteit en de lerarenopleiding hebben we daarvoor al een Leerstoel voor 
Onderwijsvernieuwing en Samenwerking opgericht. De komende jaren zetten we ook in op 
internationale kennisuitwisseling met andere steden en onderwijsinstellingen.

we maken meer antwerpenaren warm voor een job in het antwerps onderwijs.

Samen met de vdab organiseren we in antwerpen omscholingstrajecten tot leer
kracht.

we ondersteunen het antwerpse onderwijspersoneel door trainingen en navorming.
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van een papieren naar een digitale school

De digitale wereld is niet meer uit ons leven weg te denken. Toch krijgen de meeste leerlingen 
op school nog les uit een gestandaardiseerd handboek en maken ze hun taken op papier. Dat 
sluit hoe langer hoe minder aan bij hun belevingswereld en bij de bedrijfswereld waar ze later 
in terecht zullen. Bovendien verhinderen standaardboeken leerkrachten om in te spelen op de 
specifieke behoeften van individuele leerlingen. 

Daarom creëren we digitale scholen waar elke leerling een laptop of computertablet ter be-
schikking heeft om oefeningen en taken te maken, te lezen en zaken op te zoeken. Leerlingen 
kunnen op die manierveel beter dan nu een individueel leertraject volgen. Hierdoor stijgen de 
slaagkansen en krijgen we minder schoolverlaters zonder diploma.

Leerkrachten moeten kunnen rekenen op begeleiding bij de invoering van digitaal onderwijs. 
We stellen daarom een team van experten ter beschikking aan alle schoolteams die willen in-
stappen. Zij zullen de leerkrachten ook begeleiden bij het zoeken naar geschikt lesmateriaal. 

De factuur voor de ouders mag bij daardoor niet oplopen. We waren met het stedelijk onder-
wijs de eersten in Vlaanderen die na de maximumfactuur voor het basisonderwijs ook een 
maximumfactuur voor de eerste graad van het secundair onderwijs invoerden. We willen die 
zelfs uitbreiden naar de tweede graad van het secundair onderwijs. Digitalisering hoeft echt 
niet meer te kosten, het is een kwestie van een slimmer gebruik van de huidige middelen en 
het zorgt ervoor dat er ook geen dure boeken of cursussen meer aangekocht moeten worden. 

we schakelen om van ‘papieren’ naar ‘digitale’ scholen. elke leerling krijgt een 
laptop of computertablet ter beschikking. de kosten voor de ouders gaan niet om
hoog. Integendeel, we breiden de maximumfactuur in het stedelijk onderwijs uit 
naar de tweede graad van het secundair onderwijs. 

Zo weinig mogelijk zittenblijvers

Succesvol onderwijs draait om het motiveren en stimuleren van leerlingen. Het tegenover-
gestelde gebeurt als leerlingen moeten blijven zitten. Zittenblijven is in de meeste gevallen 
dan ook een achterhaald fenomeen. Leerlingen scoren zelden slecht op alle vakken, maar 
krijgen wel de stempel van mislukkeling over de hele lijn mee als ze een jaar moeten dub-
belen. Terwijl ze net nood hebben aan gerichte extra ondersteuning. We moeten veel meer 
evolueren naar individuele leertrajecten en de digitalisering van het onderwijs biedt daarvoor 
kansen. In Antwerpen loopt al enkele jaren het project Samen aan de Meet waarin scholen en 
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onderwijspartners samen proberen om het zittenblijven aan te pakken en alternatieven uit te 
werken. Scholen van alle netten kunnen instappen in het project, dat de komende jaren nog 
uitgebreid zal worden.

we evolueren veel meer naar individuele leertrajecten.

we breiden het project ‘Samen tot aan de meet’ uit.

Een doeltreffende spijbelaanpak

Kwalitatief onderwijs kost de samenleving veel geld. Gelet op het enorme belang van onderwijs 
voor een maatschappij is die kost meer dan te verantwoorden. Maar dat maakt wel dat onder-
wijs geen vrijblijvend aanbod is: je bent ook verplicht om als jongere – en als ouder – de kans 
op een degelijke opleiding te grijpen (daarom bestaat er in België ook een leerplicht). Daarom 
pakken we in Antwerpen de laatste tien jaar het spijbelen erg streng aan. 

Spijbelen duidt vaak op dieperliggende problemen. Op school, maar ook in de persoonlijke si-
tuatie van de jongere. Om spijbelen te vermijden, proberen we dan ook zo vroeg mogelijk in te 
grijpen op die problemen. Daarom meten we sinds het schooljaar 2007-2008 het spijbelgedrag 
al vanaf de basisschool. Volgens de Vlaamse normen wordt spijbelen pas problematisch als een 
jongere 30 halve dagen ongewettigd afwezig is, maar in Antwerpen hebben we de grens op 10 
halve dagen gelegd. Op dat moment treedt het Centraal Meldpunt Risicojongeren (CMP) in ac-
tie, een uniek, Antwerps samenwerkingsverband tussen alle centra voor leerlingenbegeleiding, 
de jeugdbrigade van de politie, het jeugdparket, het Comité Bijzondere Jeugdzorg, sociale dien-
sten en onderwijspartners. Sinds de oprichting werd het CMP ruim 10.000 keer geconsulteerd. 
Het aantal meldingen is dit schooljaar trouwens voor de eerste keer sinds 2003 gedaald. 

Ook de Antwerpse spijbelambtenaar maakt deel uit van het Centraal Meldpunt Risicojongeren. 
Hij ondersteunt scholen in het uitwerken van een anti-spijbelbeleid. De laatste drie jaar werden 
zo al meer dan 1.900 leerkrachten en directeurs begeleid. 

De spijbelaars zelf worden intensief opgevolgd door jongerencoaches en wijkwerkers. 
Hardnekkige schoolweigeraars worden van de schoolbanken gehaald en ingeschreven in indivi-
duele begeleidingstrajecten, tot ze weer klaar zijn om terug te keren naar school. Tegelijkertijd 
worden de ouders betrokken en de gezinssituatie besproken, en indien nodig worden het 
jeugdparket en de jeugdpolitie betrokken.

Als blijkt dat er iets schort aan de thuissituatie, krijgen de ouders vanuit de stad een aanbod 
voor opvoedingsondersteuning via professionele partners. Dat aanbod is niet vrijblijvend, we 
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willen niet dat ouders die professionele hulp nog kunnen afslaan. Het Antwerpse OCMW weigert 
ook al langer steun aan mensen die leerplichtige kinderen weigeren in te schrijven in een school.

antwerpen is een voorloper in de aanpak van spijbelen. we blijven streng  
optreden tegen spijbelen en betrekken daarbij een ruim netwerk aan partners.

Bij problematisch spijbelgedrag bieden we opvoedingsondersteuning of andere 
vormen van hulp aan, maar dat aanbod is niet vrijblijvend.

taal en leerachterstand wegwerken

Meer dan een derde van de Antwerpse leerlingen in het basisonderwijs en een kwart van de 
leerlingen in het secundair onderwijs spreekt thuis geen Nederlands. Taalachterstand bete-
kent in de meeste gevallen ook leerachterstand. We zullen er daarom voor zorgen dat alle 
Antwerpse kinderen – en hun ouders – voldoende Nederlands spreken. 

Ondertussen gaan al bijna alle peuters en kleuters in Antwerpen naar de kleuterschool. Dat 
is een belangrijke eerste stap, maar er is meer nodig. De stad ondersteunt daarom onder an-
dere de Zomerschool en alle andere vakantie-initiatieven voor anderstalige nieuwkomers. Op 
Linkeroever is er de Weekendschool, waar kinderen dankzij de inzet van vrijwilligers extra acti-
viteiten en lessen in het Nederlands kunnen volgen. In Antwerpen-Noord opent binnenkort een 
tweede Weekendschool.

Ook in de rest van de stad, en met name in wijken waar de taal- en leerachterstand hoger dan 
gemiddeld ligt, zullen we initiatieven opstarten en ondersteunen die de Nederlandse taalont-
wikkeling van kinderen stimuleren en hen na de schooluren helpen in het bijbenen van hun 
achterstand. Antwerpen telt heel wat (brug)gepensioneerde leerkrachten die daarbij kunnen 
helpen. Alle vrijwilligerswerkingen kunnen rekenen op logistieke en inhoudelijke ondersteuning 
door de stad.

Tegelijk blijven we ook de Antwerpse scholen zelf ondersteunen bij de ontwikkeling van een 
sterk taalbeleid op maat. En samen met hen, het Huis van het Nederlands en vrijwilligers- en 
jeugdorganisaties werken we een plan uit om in Antwerpen de geletterdheid te verbeteren. 
Ook de bibliotheken nemen daar een actieve rol in op en komen met bibbussen zelf naar de 
jongeren toe in plaats van andersom.

Steeds meer organisaties in verschillende Antwerpse buurten zijn actief in huiswerkbegelei-
ding: na de schooluren bieden ze kinderen die dat nodig hebben een rustige plek en de nodige 
hulp aan om hun huiswerk te maken. Zeker voor kinderen uit kansarme gezinnen, wiens ouders 
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hen moeilijker kunnen helpen en die vaak krap behuisd zijn, is het nut van huistaakbegeleiding 
moeilijk te overschatten. We zullen daarom alle organisaties die zich daarmee bezig houden 
ondersteunen, onder meer door geschikte locaties en materiaal aan te bieden.

alle verenigingen die meehelpen om de taalachterstand weg te werken of die huis
werkbegeleiding aanbieden, kunnen rekenen op ondersteuning.

we breiden het stedelijk aanbod aanvullend taalonderwijs en huiswerkbegeleiding 
in het weekend en de vakanties verder uit.

Samen met alle betrokken actoren werken we een overkoepelend plan uit om de 
geletterdheid in de stad te verbeteren.

We bekijken samen met de scholen hoe ze nog beter kunnen communiceren met de ouders 
van leerlingen en hen nog meer kunnen betrekken. De wederzijdse engagementen die scholen 
en ouders aangaan bij de inschrijving van een kind mogen niet louter op papier bestaan. Het is 
belangrijk dat zoveel mogelijk ouders de oudercontacten bijwonen, dat ze ook thuis aandacht 
schenken aan het schoolwerk én de onderwijstaal en dat ze meehelpen in de schoolwerking. 

We zetten acties op om de band tussen school en ouders te verbeteren.

nog meer kwaliteit in ons onderwijs

De kwaliteit van het Antwerpse onderwijs ligt hoog, maar we willen onszelf voortdurend verbe-
teren. Samen met de Antwerpse scholen werken we aan uniforme methodes om de kwaliteit 
van ons onderwijs op verschillende vlakken te meten en in kaart te brengen. Net als de leer-
lingen zelf zijn schoolteams gebaat bij een betere kijk op hun resultaten en werkpunten. De 
digitalisering van het stedelijk onderwijs kan daarbij een grote hulp zijn:de vorderingen van elk 
kind worden immers automatisch opgevolgd. En daar draait het uiteindelijk om: goede scholen 
zijn scholen waar alle kinderen erop vooruit gaan. 

Zoals de stad nu al ‘spijbelspiegels’ ter beschikking stelt van de Antwerpse scholen, willen we 
hen ook ‘kwaliteitsspiegels’ aanbieden waarmee ze op een objectieve manier de gegevens 
van hun school kunnen vergelijken met die van andere scholen. Dat maakt het voor de stad en 
scholen mogelijk om snel noden te detecteren en expertenteams of andere vormen van onder-
steuning in te schakelen.
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Samen met alle antwerpse scholen werken we een methode uit om de kwaliteit 
van het onderwijs te meten en onderling te vergelijken. de graadmeter is leerwinst 
voor alle leerlingen. 

we staan alle scholen die dat willen bij met een expertenteam, om aan de hand de 
kwaliteit van hun onderwijs verder uit te bouwen. 

naar een ander secundair onderwijs

Schoolachterstand doet zich vooral voor in het secundair onderwijs. Het watervalsysteem 
in het middelbaar onderwijs is daarvoor de grootste verantwoordelijke. Richtingen worden 
gerangschikt van hoog naar laag. Meestal wordt op basis van de sociaal-economische achter-
grond van de ouders gekozen in welke richting een jongere start, en de achterliggende filosofie 
bij die keuze luidt meestal “begin maar zo hoog mogelijk, je kan altijd nog afzakken”.

Dat heeft een aantal dramatische gevolgen. Leerlingen komen niet terecht in de richting die 
hen echt interesseert, het studietalent van sommigen wordt door hun ouders overschat, van 
anderen dan weer onderschat. Ze raken gedemotiveerd omdat ze tegen hun zin in de klas 
zitten en omdat de lessen veel te moeilijk of net veel te makkelijk zijn. Op het einde van de rit 
levert het onderwijs zo leerlingen af die ofwel geen diploma hebben, ofwel een diploma dat 
hen niet interesseert en dat ze vaak met jaren vertraging behaald hebben.

We willen de secundaire scholen daarom zoveel mogelijk omvormen tot campussen waar de 
tussenschotten tussen de klassieke onderwijsafdelingen ASO, KSO, TSO en BSO wegvallen en 
leerlingen elkaar zonder onderscheid kunnen inspireren en motiveren. Tussen alle opleidingen 
laten we zoveel mogelijk mobiliteit toe. In plaats van enkel ‘af te zakken’ kunnen leerlingen dus 
ook ‘opklimmen’ of ‘overstappen’ naar een andere of ‘hogere’ opleiding.

We willen in die middelbare campussen ook de klemtoon leggen op welbepaalde vaardigheden. 
Zo zijn er al studies opgestart naar de uitbouw van de eerste thematische campussen: een we-
tenschapscampus op de Desguinlei, technische campussen aan de Havanastraat (met speciali-
satie in haven en logistiek) en op de Emiel Vloorstraat (met specialisatie in harde technieken en 
bouw) en een nautische campus op Linkeroever. De middelbare campussen worden ingepland 
op de grens van de kernstad en de aangrenzende districten en zijn altijd vlot bereikbaar met het 
openbaar vervoer. Thematische campussen hebben het voordeel dat ze helpen om het onder-
wijs en de arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen. De infrastructuur in de campussen kan 
bijvoorbeeld ook gedeeld worden met de VDAB of partners uit het bedrijfsleven die mee op-
leidingen of cursussen willen organiseren. De middelbare campussen liggen bij voorkeur op de 
grens van de kernstad met de districten en zijn altijd vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.
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Meer dan in de rest van Vlaanderen worden we in de Antwerpse secundaire scholen gecon-
fronteerd met de uitdagingen van leerlingen met leerachterstand en vroegtijdige schoolver-
laters. We volgen dan ook met veel interesse het Vlaamse debat over de vernieuwing van het 
onderwijs en de invoering van het zogenaamde 3x4-model (waarbij de laatste twee jaar van de 
lagere school gekoppeld worden aan de eerste twee van het secundair onderwijs). 

De tussenschotten tussen de afdelingen ASO, KSO, TSO en BSO verdwijnen zoveel 
mogelijk zodat leerlingen ook kunnen opklimmen.

We onderzoeken de uitbouw van thematische campussen waar ook VDAB of part
ners uit het bedrijfsleven mee opleidingen of cursussen kunnen organiseren.

Van leerplicht naar kwalificatieplicht

Door de doortastende spijbel aanpak stagneerden of daalden de spijbelcijfers lange tijd in 
Antwerpen (in tegenstelling tot de rest van Vlaanderen). Vorig jaar deed zich voor het eerst in 
jaren weer een stijging voor. Die was vooral te wijten aan ongewettigde afwezigheden van leer-
lingen die ouder zijn dan 18 jaar. In theorie kunnen die echter niet meer spijbelen, want ze zijn 
niet meer leerplichtig. 

Steeds vaker zien we die meerderjarige spijbelaars uiteindelijk de school verlaten zonder di-
ploma. In een wereld die draait op kenniseconomie, daalt daarmee ook drastisch hun kans op 
het vinden van een baan. Jongeren zonder diploma zijn in belangrijke mate verantwoordelijk 
voor de hoge jeugdwerkloosheidscijfers in Antwerpen. Tot voor kort kregen zij na een wacht-
periode van een halfjaar meteen een wachtuitkering, maar de nieuwe federale regering heeft 
die wachtperiode vervangen door een ‘beroepsinschakelingstijd’ van een jaar. Tijdens dat jaar 
moeten de jongeren actief deelnemen aan een opleidingstraject dat hen beter voorbereidt op 
het vinden van een baan.

Wij zouden het dan ook logisch vinden dat de leerplicht in België veranderd wordt in een kwali-
ficatieplicht: het is in de wereld van vandaag niet zozeer belangrijk om tot je 18 jaar naar school 
te gaan, wel om geschikte kwalificaties te behalen. Bij de invoering van zo’n kwalificatieplicht 
mogen we ons wel niet blindstaren op diploma’s en ook meer met modules gaan werken. De 
onderwijspartners en sociale partners moeten bovendien mee nadenken over een betere er-
kenning van de verworven competenties van jongeren. 

We pleiten voor de uitbreiding van de leerplicht tot kwalificatieplicht.
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Een vlottere overgang naar het hoger onderwijs

Antwerpenzal een voortrekkersrol opnemen om de overgang van het secundair naar het hoger 
onderwijs vlotter te laten verlopen. In een proefproject maken de Antwerpse hogescholen en 
universiteit als eerste in Vlaanderen ‘startcompetentieprofielen’ op per studierichting. Die profie-
len vertellen over welke vaardigheden een student zou moeten beschikken om te slagen waarin 
hij wil starten. Aan de hand van een (niet-verplichte) oriëntatieproef krijgt de beginnende student 
zicht op zijn vaardigheden, welke richtingen daar goed bij aansluiten en waaraan hij nog moet 
werken om succesvol zijn studies te kunnen aanvatten. De keuzevrijheid van studenten wordt niet 
ingeperkt, maar deze aanpak maakt de studiekeuze wel bewuster. Jongeren die de talenten heb-
ben om verder te studeren, maar kampen met taal- of leerachterstand, krijgen de kans om deze 
achterstand weg te werken in zomercolleges en met extra lessen in het eerste academiejaar. 

Daarnaast bouwen het Antwerpse hoger onderwijs en volwassenenonderwijs ook het aanbod 
hoger beroepsonderwijs (HBO5) in de stad verder uit. 

Het Antwerpse hoger onderwijs maakt competentieprofielen per richting op en 
voert een niet-verplichte oriëntatieproef in. Beginnende studenten kunnen daar
door gerichter werken aan hun zwakke punten.

we bouwen het aanbod hoger beroepsonderwijs verder uit.

een aantrekkelijke studentenstad

De stad, de associatie van universiteit en hogescholen (AUHA) en de vertegenwoordigers van 
de Antwerpse studenten werken sinds enkele jaren samen om Antwerpen te promoten als 
studentenstad. Die gezamenlijke aanpak is uniek in Vlaanderen en werpt zijn vruchten af. Het 
aantal studenten in Antwerpen neemt elk jaar fors toe:ondertussen zitten we aan 38.000(van 
wie een groot deel ook na zijn studies blijft wonen in de stad).De Antwerpse associatie is bo-
vendien de snelst groeiende in Vlaanderen. Jongeren beschouwen Antwerpen ondertussen als 
een volwaardige studentenstad en dat was in het verleden wel anders. We zullen die unieke 
samenwerking tussen de stad, de universiteit, de hogescholen en de studenten dan ook verder 
uitbouwen. 

Het nieuwe Huis van de Student in de Kleine Kauwenberg zal verder uitgroeien tot een vol-
waardig servicecenter en een trekpleister: van daar uit worden alle studenten geïnformeerd en 
geholpen. De polyvalente zaal van het Huis van de Student staat ter beschikking van studenten 
en clubs, maar we zoeken ook elders extra ruimte waar jongeren en studenten tegen betaal-
bare prijzen kunnen feesten en voorstellingen of cantussen geven (o.a. in de nieuwe fuifzaal 
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Casco). Het welkomstevenement Studay is ondertussen uitgegroeid tot een vaste waarde in het 
Antwerps studentenleven, het afstudeerfeest A- dream, wordt nog versterkt. 

In Antwerpen zitten ongeveer 7.000 studenten op kot. Elk van hen verdient een betaalbare 
en kwaliteitsvolle kamer of studio. Daarom hebben we recent ook voorwaarden opgelegd om 
de woonkwaliteit en de brandveiligheid van de Antwerpse studentenkoten te verhogen. De 
voorbije maanden werden alle koteigenaars daarover ingelicht. In de toekomst zullen alle koten 
gecontroleerd worden. Wie in orde is, krijgt een kwaliteitslabel. Op de vernieuwde website 
Kotweb vinden studenten en hun ouders alle info over de beschikbare koten (en hun kwaliteits- 
labels) in Antwerpen en over hun rechten en plichten als huurders. 

De twee campussen van de Antwerpse universiteit worden verbonden met een tramlijn. Alle 
campussen van het hoger onderwijs zijn bereikbaar via het openbaar vervoer en we zetten een 
Velo-station aan elke campus.

Wie hier komt studeren, wordt met open armen ontvangen en is Antwerpenaar onder de 
Antwerpenaars. We informeren nieuwe studenten dan ook zo goed mogelijk over alles wat de 
stad hen te bieden heeft, maar evengoed over de basisregels die we in Antwerpen naleven. Via 
jaarlijks hernieuwde engagementen van alle betrokkenen (studentenclubs, horeca, de onder-
wijsinstellingen, stad en politie) beperken we de overlast door studenten. Een leefbare maar 
bruisende studentenstad kan alleen tot stand komen via dialoog en samenwerking. De rol van 
het Antwerps studentenoverleg wordt dan ook bestendigd. 

Buitenlandse studenten zijn de beste ambassadeurs voor Antwerpen. We zullen daarom nog 
meer jongeren in het buitenland stimuleren om te kiezen voor hogere studies in Antwerpen. 
Het stedelijk loket buitenlandse studenten wordt verder uitgebouwd zodat de administratieve 
begeleiding van buitenlandse studenten zo efficiënt mogelijk verloopt. 

de samenwerking tussen stad, de auha en de studenten wordt verder uitgediept.

het nieuwe huis van de Student groeit uit tot een volwaardig servicecenter en een 
trekpleister voor alle studenten.

we voorzien in extra ruimte om te feesten, voorstellingen te geven of cantussen te 
houden. we versterken het afzwaaifeest adream.

we kijken nauwgezet toe op de kwaliteit en veiligheid van de studentenkoten.

Studentenclubs, horeca, onderwijsinstellingen, stad en politie gaan samen engage
menten aan om de overlast in de studentenbuurt te beperken.

We rekruteren meer buitenlandse studenten en zorgen voor een efficiënte admi
nistratieve begeleiding.
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een bedrIjvIge Stad



116

Antwerpen is en blijft de economische motor van Vlaanderen. Met de haven als Belgiës 
belangrijkste economische hub, de tweede grootste petrochemische cluster ter wereld, 
de snelst groeiende associatie van Universiteit en hogescholen en een van de grootste 

concentraties van zorgbedrijven en ziekenhuizen ter wereld, hebben we alle troeven in huis om 
verder uit te groeien tot een Europese topregio. 

Die groei moet dan wel slim, duurzaam en inclusief zijn zodat alle (toekomstige) Antwerpenaars 
er mee de vruchten van plukken. Want alhoewel er nergens in Vlaanderen zoveel banen 
beschikbaar zijn, telt Antwerpen een pak werkzoekenden (met een werkloosheidsgraad van 
15,2% zitten we ver boven het Vlaamse gemiddelde). En tegelijkertijd blijven er duizenden 
vacatures openstaan. Daarom zetten we in op het creëren van nieuwe banen en op de vorming 
en toeleiding van Antwerpenaars naar geschikte jobs. De stad, de bedrijfswereld en het onder-
wijs zullen daarvoor intensief samenwerken.

Innovatie en duurzaamheid als aantrekkingspool en groeimotor

Bedrijven die willen groeien in een internationale context, zetten zwaar in op innovatie en 
duurzaamheid. Als stad zullen we de bedrijven en sectoren die dat willen doen, daartoe alle 
mogelijkheden en ruimte bieden. Op het vroegere Petroleum-Zuid verrijst met Blue Gate 
Antwerp het eerste ‘eco-effectieve’ bedrijventerrein in Vlaanderen. Het richt zich op duurzame 
bedrijven maar wordt zelf ook duurzaam ingericht. De bedrijven die zich vestigen op het 73 ha 
grote terrein zullen ongeveer 2.000 extra banen creëren. In een latere fase breiden we Blue 
Gate nog eens uit met 40ha.

Samen met de koepelorganisatie Essenscia en de Antwerpse chemiesector willen we op Blue 
Gate een groot onderzoeks- en innovatiecluster bouwen voor duurzame chemie, het FISCH of 
Flanders Initiative for Sustainable Chemistry. Dat onderzoekscentrum zal mee zorgen voor de 
verdere verankering van de petrochemie in Antwerpen en ons verder op de wereldkaart zetten 
als een innovatieve topregio. 

Daarnaast is er op Blue Gate ook ruimte voorzien voor slimme oplossingen inzake logistiek. Via 
een stedelijk distributiecentrum willen we de hele stad (en op termijn zelfs de ruimere regio) op 
een ecologische en vlotte manier bevoorraden. Goederen komen via water- of wegtransport toe 
in het distributiecentrum en worden van daaruit met milieuvriendelijke vracht- en bestelwagens 
of boten verder verspreid. Zo kunnen we ook de binnenstad verzekeren van een vlotte bevoorra-
ding, maar ze tegelijkertijd autoluwer maken en bereikbaar houden. Blue Gate Antwerp zal ook 
voorzien in zijn eigen energie. Zo wordt momenteel al onderzocht of het bedrijventerrein samen 
met de nieuwe woonwijk Nieuw-Zuid aangesloten kan worden op één groot warmtenet.

Samen met de Antwerpse associatie van de universiteit en hogescholen (AUHA) werken we een 
strategisch beleid uit op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. We maken ook afspraken 
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over de creatie van spin-offs in Antwerpen. De inkanteling van de opleiding industriële weten-
schappen op masterniveau kan daarvoor een belangrijke hefboom zijn.

Met de ontwikkeling van Blue Gate Antwerp zetten we Antwerpen op de kaart  
als innovatieve regio. We trekken er bedrijven aan die willen investeren in duur
zaamheid.

Er komt een onderzoeks- en innovatiecluster voor duurzame chemie.

Via een stedelijk distributiecentrum op Blue Gate bevoorraden we op een ecologi
sche en vlotte manier de hele stad.

We maken afspraken met de Antwerpse associatie van de universiteit en hoge
scholen over de creatie van spin-offs.

In nauwe samenwerking met het Havenbedrijf, de Antwerpse kennisinstellingen en de betrok-
ken sector zullen we er, door het ondersteunen en faciliteren van innovatie, ook voor zorgen 
dat de bestaande industrie zich blijvend verankert in Antwerpen. De voorbije legislatuur werd 
samen met de industrie de belasting op drijfkracht hervormd. Nu willen we onderzoeken of we 
die belasting nog kunnen ‘vergroenen’.

We stimuleren slimme groei en innovatie en verankeren op die manier onze be
langrijke industriële cluster.

We vergroenen de belasting op drijfkracht.
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meer buitenlandse investeringen in antwerpen

We willen continu extra banen creëren in Antwerpen, voor de Antwerpenaars. De eerste 
aanzet daarvoor werd gegeven met de oprichting van Antwerp Headquarters, een samenwer-
kingsverband tussen de stad, de Kamer van Koophandel en de bedrijfswereld, die actief op 
zoek gaan naar buitenlandse investeerders. Antwerpen werd zowel in 2011 als in 2012 door 
de toonaangevende zakenkrant Financial Times uitgeroepen tot de stad met de beste strategie 
in Europa om buitenlandse investeringen aan te trekken. Antwerp Headquarters trok 20 be-
drijven aan om hier te investeren, goed voor 385 nieuwe jobs. De komende jaren zal Antwerp 
Headquarters zich vooral focussen op onze buurlanden, China, India en de Oostkust van de 
Verenigde Staten. 

In de vorige legislatuur sloot Antwerp Headquarters al een samenwerkingsakkoord met het 
Gemeentelijk Havenbedrijf om nauwer samen te werken tijdens economische missies. De ko-
mende jarentekenen we als een integraal internationaal economisch marketingbeleid uit. Naast 
de ontwikkeling van Blue Gate en de verschillende kantoorlocaties, zijn er nog tal van andere 
opportuniteiten waarmee we Antwerpen op de kaart kunnen zetten. Met de uitbouw van een 
congrescentrum in de Elisabethzaal, de congresfaciliteiten in het Centraal Station en de toe-
komstige uitbreiding van Antwerp Expo, heeft Antwerpen alles in huis om naast een haven-,dia-
mant- en modestad nu ook een echte congresstad te worden. Samen met de lokale hotelsector 
zullen we dan ook bekijken hoe we een extra impuls kunnen geven aan het zakentoerisme. De 
nieuwe Diabolo-verbinding die Antwerpen rechtstreeks verbindt met Brussels Airport is daarbij 
een extra troef: in 34 minuten reizen we nu van het Centraal Station naar de luchthaven van 
Zaventem. De uitbouw van een snelle in-checkbalie in het Centraal Station biedt nog extra mo-
gelijkheden voor zakenlui.

Antwerp Headquarters zal de komende jaren ook actief worden in de retailsector. Antwerpen is 
al decennialang een echte winkelstad en het traditionele winkelhart – Meir, Huidevettersstraat, 
Schuttershofstraat – staat internationaal op de kaart. Maar de laatste jaren zijn er ook verschil-
lende andere winkelstraten en -buurten aan een revival bezig: de Kammenstraat, Hopland, 
Nationalestraat, Volksstraat, Steenhouwersvest, Oudaan, Lange Gasthuisstraat… Ook op het 
Eilandje dienen zich heel wat opportuniteiten aan voor buitenlandse investeerders. 

we trekken meer buitenlandse investeerders aan. antwerp headquarters wordt 
ook actief op het vlak van retail.

Samen met de hotelsector promoten we antwerpen als congresstad.

We zetten maximaal in op internationale, economische citymarketing.
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Antwerpen als hoofdstad van de creatieve economie

Ook de creatieve sector is tegenwoordig een belangrijke groeibranche, zeker in moderne 
steden. Ongeveer één op de zes bedrijven in Antwerpen (8.000 vestigingen) is ondertussen al 
actief in de creatieve branche. Vaak gaat het om kleinere bedrijven of eenmanszaken met hun 
eigen, specifieke noden, die met de nodige ondersteuning snel kunnen doorgroeien. Net zoals 
we de vorige legislatuur een horecamanager aanstelden, zullen we nu een stedelijke ‘creative 
manager’ aanwerven, die kan dienen als aanspreekpunt voor de sector. 

De grote Parkloods in Park Spoor Noord bouwen we uit tot hét multimedia-centrum van 
Vlaanderen, met bureaus voor kleine en grote ondernemingen uit de audiovisuele wereld en 
een creatieve studio voor filmopnames, presentaties en voorstellingen. Daarnaast onderzoeken 
we hoe we een economisch fonds op te richten dat mee investeert in audiovisuele producties 
die gemaakt worden in Antwerpen: wie kans wil maken op die overheidsfinanciering, moet wel 
altijd een veelvoud van dat bedrag terug investeren in de lokale Antwerpse economie. 

Het opstarten van een creatieve onderneming vergt over het algemeen weinig zware investe-
ringen. Dat maakt het een bijzonder interessante sector voor jonge starters. De grootste kost in 
een stad is meestal de werkplek. In samenwerking met de universiteiten en hogescholen zullen 
we er daarom voor zorgen dat er in Antwerpen altijd voldoende betaalbare werkplekken aan-
wezig zijn voor die jonge starters. Naast de Parkloods komt er een ‘incubator’ voor creatieve 
starters in het vernieuwde Huis van de Student. Afgestudeerde ondernemers in de creatieve 
sector worden er door professoren en experts begeleid in hun eerste stappen naar een eigen 
onderneming. Samen met de universiteit en de hogescholen (onder andere de opleidingen 
Productontwikkeling en de Modeacademie) werken we ook een specifieke strategie uit om de 
creatieve sector in Antwerpen verder te stimuleren. 

Daarnaast is het voor bepaalde ondernemers in de sector (ontwerpers, kunstenaars, …) be-
langrijk om hun creaties te kunnen tonen aan een ruim publiek. Als stad zullen we ook daar 
de nodige faciliteiten en platformen voor bieden. Dat kan door expositieruimtes aan te bieden 
(in de Parkloods, maar bijvoorbeeld ook op de gelijkvloerse verdieping van het stadhuis) of 
de stedelijke communicatiekanalen in te zetten (zo werd de afstudeershow van de Antwerpse 
Modeacademie live uitgezonden op de stedelijke website dna.be). Ook bestaande privé-initia-
tieven die creatieve Antwerpse ondernemers in het licht zetten, worden verder ondersteund.
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We stellen een creative manager als aanspreekpunt voor de creatieve sector in 
antwerpen.

De Parkloods in Park Spoor Noord wordt een multimedia-centrum. 

we richten een economisch fonds op voor de audiovisuele sector.

Samen met universiteiten en hogescholen voorzien we in voldoende betaalbare 
werkplekken voor starters in de creatieve sector.

We werken met de onderwijsinstellingen een strategie uit om de creatieve sector 
in Antwerpen extra te stimuleren. 

We bieden creatieve Antwerpse starters een platform om hun talenten te tonen 
aan het ruime publiek. 

antwerpse ondernemers faciliteren

Niet alleen creatieve starters maar alle ondernemers verdienen extra kansen in Antwerpen. 
Een bedrijf opstarten, is – zeker in economisch moeilijke tijden – allesbehalve evident. In het 
verleden moest een beginnende ondernemer voor al zijn paperassenwerk terecht bij een 
resem verschillende loketten binnen de stad. Starten werden van de ene balie naar de andere 
doorgestuurd en waren meer bezig met bellen en de juiste papieren zoeken dan met de essen-
tie: het uitbouwen van een rendabele en kwalitatieve onderneming. Daarom richtte de stad het 
bedrijvenloket op waar beginnende zelfstandigen met al hun vragen en voor al hun vergunnin-
gen terecht kunnen. Het bedrijvenloket en de daaraan gekoppelde website vielen de afgelopen 
jaren verschillende keren in de prijzen. 

De komende jaren wordt dit bedrijvenloket nog verder uitgebouwd tot een volwaardige ‘Invest 
Desk’ die beginnende ondernemers en iedereen die zich wil vestigen in Antwerpen begeleidt 
in elke stap van het proces: bij de opmaak van een businessplan, bij de zoektocht naar een 
geschikte locatie en zelfs door het aanbieden van microkredieten. De stad moet trouwens niet 
al die dienstverlening zelf aanbieden, er is meer dan genoeg expertise aanwezig bij lokale part-
ners en in het bedrijfsleven zelf. Maar het is wel nodig dat al die expertise gebundeld wordt en 
op een centrale plek en klantvriendelijke manier wordt aangeboden. We maken tegelijkertijd 
werk van de verdere administratieve vereenvoudiging.

Om het lokale ondernemerschap te ondersteunen, zullen we ook de stedelijke vestigingstaks 
hervormen: bijvoorbeeld door startende kmo’s vrij te stellen in hun eerste jaar en bij de aan-
werving van een eerste personeelslid. 
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Voor ondernemers die op een legale manier proberen om hun eigen droomzaak uit te bouwen, 
is het frustrerend om te zien hoe anderen via minder eerlijke praktijken een deel van de markt 
innemen. Daarom wordt de illegale economie kordaat aangepakt. Dat vraagt een gecoördineer-
de, gezamenlijke aanpak van politie-, milieu- en economische, sociale en fiscale inspectiedien-
sten op verschillende niveaus. Waar de situatie onder controle is, zetten we in op de wijkpolitie 
voor verdere handhaving.

we bouwen het bedrijvenloket verder uit tot een volwaardig investeringsloket dat 
beginnende ondernemers begeleidt bij elke stap in de uitbouw van hun eigen zaak: 
bij al het paperassenwerk, maar ook bij de opmaak van een businessplan en bij de 
zoektocht naar een geschikte locatie. De ‘invest desk’ biedt ook microkredieten aan.

We maken verder werk van de administratieve vereenvoudiging.

We hervormen de stedelijke vestigingstaks om meer kansen te bieden aan starten
de zelfstandigen.

de illegale economie wordt op een gecoördineerde manier aangepakt door alle 
bevoegde instanties.

Een krachtige middenstand

De lokale handelaars vormen een bijzondere categorie van ondernemers. Een kwalitatief aan-
bod van buurtwinkels en horecazaken is eerst en vooral essentieel voor de Antwerpenaars zelf. 
Bovendien heeft Antwerpen zijn (inter)nationale reputatie als winkelstad niet zozeer te danken 
aan de grote winkelketens die zich hier in de loop der jaren gevestigd hebben, maar vooral aan 
de kleinere, authentieke zaken die ons onderscheiden van andere steden.

In verschillende wijken ruimde dat soort kwalitatieve en lokaal verankerde handelszaken tot 
voor enkele jaren geregeld plaats voor bel- of nachtwinkels, gokkantoren en vzw’s waarvan de 
uitbaters het niet altijd even nauw namen met de regelgeving inzake veiligheid en stedenbouw. 
Sinds november 2006 moet voor dat soort zaken een uitbatingsvergunning aangevraagd wor-
den. Alleen uitbaters die aantonen dat ze ook echt werk willen maken van een kwalitatieve 
onderneming, krijgen nog een vergunning. Van de 1.132 handelszaken die een aanvraag deden, 
mochten er slechts 464 starten.

Bel- en nachtwinkels en internetcafés moeten bovendien ook nog een vestigingsvergunning 
aanvragen. Ze kunnen zich alleen nog vestigen in erkende winkelstraten en als er zich bin-
nen een straal van 200 meter geen gelijkaardige zaak bevindt. Door die regeling kwamen er 
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het afgelopen anderhalf jaar in heel Antwerpen nog maar vier nachtwinkels bij. 

We zullen dat strenge uitbatings- en vestigingsbeleid voor potentieel ‘imagoverlagende’ win-
kels handhaven en de heropwaardering van de buurtwinkels ondersteunen. De afgelopen 
jaren werd er daarom zwaar geïnvesteerd in de heraanleg van winkelstraten die de decennia 
daarvoor wat in de vergetelheid raakten: de Driekoningstraat-Statiestraat, Montignystraat, 
Abdijstraat, Gemeentestraat,   Het effect bleef niet uit: in die straten kwam een dynamiek 
op gang die nieuwe investeerders aantrekt. We plannen daarom ook voor een aantal andere 
winkelstraten een heraanleg op maat, zodat zij eenzelfde evolutie kunnen ondergaan: de 
Kapelstraat en Kioskplaats in Hoboken, de Herentalsebaan en Turnhoutsebaan in Deurne 
en de Handelstraat in Antwerpen Noord. Via stadsbrede promotiecampagnes zullen we alle 
Antwerpenaars weer kennis laten maken met deze winkelboulevards.

Elke winkelstraat verdient een ‘winkelstraatmanager’ die fungeert als intermediair tussen de 
buurt, de handelaars en de stadsdiensten. De winkelstraatmanagers ondersteunen onder meer 
de lokale handelaarsvereniging bij de organisatie van activiteiten. Ze zullen ook nog actiever de 
bestaande renovatietoelages voor handelspanden promoten: alle winkels en horecazaken (met 
uitzondering van zaken die een uitbatingsvergunning nodig hebben) kunnen tot 17.500 euro 
premie krijgen om hun gevel te verfraaien en tot 7.500 euro om ook de binnenkant van de zaak 
aan te pakken. Met die toelage werden ondertussen al 170 renovatieprojecten uitgevoerd. 

Als blijkt dat buurten kampen met een duidelijk tekort aan een bepaald type van handelszaak, 
zal de stad via de ‘Invest Desk’ op een meer proactieve manier de markt bevragen en stimu-
leren. Ook Vespa kan hier op inspelen door kant-en-klare winkelpanden op te leveren en te 
verhuren. 

We stellen vast dat er steeds meer vraag is naar ruimte voor grootschalige detailhandel. Dat zal 
alleen worden toegelaten wanneer dat soort handel aanvullend werkt op de bestaande han-
delskernen. Buiten de woongebieden is er wel nog ruimte voor groei, op voorwaarde dat de 
beschikbare ruimte optimaal benut wordt.
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We handhaven de strenge uitbatings- en vestigingsvergunningen voor  
‘imagoverlagende’ zaken.

verschillende winkelstraten worden opnieuw aangelegd. na de heraanleg voeren 
we actief promotie voor die straten.

we stellen winkelstraatmanagers aan die fungeren als contactpunt tussen de ste
delijke diensten, de buurt en de handelaars.

We voeren een proactief beleid om de commerciële mix te stimuleren en bepaalde 
types van handelszaken aan te trekken.

We verlengen en promoten de renovatietoelages voor handelspanden.

grootschalige detailhandel laten we alleen toe in zoverre ze complementair is met 
de bestaande middenstand en handelskernen.

een bloeiende horeca

Met meer dan 3.000 hotels, restaurants en cafés is Antwerpen een bruisende horecastad.  
De stad heeft daarom ook een horecateam onder leiding van de horecamanager uitgebouwd. 
Maar terwijl zowat iedere winkelkern een handelaarsvereniging telt, zijn de horeca-uitbaters 
weinig verenigd. Het horecateam van de stad zal daarom de horecakernen niet alleen verder 
ondersteunen maar hen ook begeleiden bij de oprichting van lokale horecaverenigingen. Zo 
vergemakkelijken we het overleg tussen de stad en de horecasector. 

Startende horecaondernemers moeten nu nog een hele reeks extra vergunningen aanvragen 
inzake voedselveiligheid, hygiëne, brandveiligheid en ‘het verstrekken van gegiste en sterke 
dranken’. Al die verschillende vergunningen willen we omvormen tot één transparante hore-
cavergunning, waaraan we dan meteen ook één horecabelasting koppelen die de bestaande 
vestigingsbelasting en tapperijtaks vervangt. 

we ondersteunen de antwerpse horecakernen bij het oprichten van lokale  
horecaverenigingen.

we vervangen de bestaande veelheid aan vergunningen door één horeca vergunning 
en de vestigingstaks en tapperijtaks door één specifieke horecabelasting.
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Onze toeristische troeven nog beter uitspelen

Ondanks de internationale crisis blijft het aantal toeristen dat Antwerpen bezoekt jaar na jaar 
stijgen. Die toeristen spenderen over het algemeen relatief veel geld bij de lokale middenstand 
en er kunnen in de toeristische sector nog een pak extra banen gecreëerd worden als we 
Antwerpen (inter)nationaal nog beter promoten.

Antwerpen staat vooral bekend als een mode-, diamant- en havenstad. Dat zijn unieke troeven 
die we willen blijven uitspelen, maar ze mogen wel wat afgestoft worden. Bovendien beschik-
ken we ook over hele resem andere kwaliteiten die nog meer publiek kunnen aantrekken. Zo 
oogstten we de afgelopen jaren internationaal veel lof op het vlak van stedenbouw en architec-
tuur. We zijn bovendien een cultuurstad op wereldniveau: het MAS wordt geprezen tot in New 
York, verschillende andere musea bevatten collecties van topniveau, Rubens is wereldberoemd, 
de opzet en de collectie van het Middelheimmuseum zijn uniek in Europa, de grote acts van de 
Zomer van Antwerpen lokken honderdduizenden bezoekers en de Antwerpse kunstgalerijen 
behoren tot de Europese top. De Nederlanders weten bovendien al langer dat Antwerpen the 
place to be is om lekker te eten, drinken en winkelen.

Al die troeven zullen we nog beter uitspelen. Maar internationale promotie kost ook handenvol 
geld en er is veel concurrentie. We zullen daarom samenwerken met de Antwerpse toeristische 
sector en samen met Toerisme Vlaanderen op een kostenefficiënte manier aan citymarketing 
doen.

Samen met de toeristische sector werken we op een efficiënte manier verder aan 
de (inter)nationale citymarketing van Antwerpen. We spelen daarbij ook onze 
troeven op het vlak van architectuur, cultuur, winkelen en horeca nog beter uit.

Met de heraanleg van de Suikerrui en de Oude Koornmarkt is een belangrijke aanzet gegeven 
voor de opwaardering van het historisch centrum. Het stadhuis wordt de komende jaren gron-
dig gerenoveerd en toegankelijker gemaakt, en de gelijkvloerse verdieping krijgt een publieks-
gerichte en levendige invulling die nog meer volk naar de Grote Markt moet lokken. Samen met 
de heraanleg van de Groenplaats zal dat het historisch hart van de stad nog een extra boost 
geven.

Sinds enkele jaren is Antwerpen ook een populaire bestemming voor cruiseschepen. We zijn 
een van de weinige steden ter wereld waar die schepen midden in het centrum kunnen aan-
meren. Toch blijft het jammer dat veel cruisepassagiers niet de moeite nemen om dat centrum 
vervolgens ook te ontdekken. Daarom zullen we samen met de lokale middenstand verder pak-
ketten uitwerken op maat van de cruisepassagiers. 
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het historisch centrum wordt verder opgewaardeerd: we renoveren het stadhuis 
en leggen de groenplaats opnieuw aan.

Samen met de lokale middenstand en horeca werken we nieuwe pakketten uit 
voor cruisepassagiers.

De stad als (co-)regisseur van de lokale arbeidsmarkt

Er zijn in Antwerpen heel wat sectoren die hun vacatures moeilijk ingevuld krijgen. De indus-
trie, de bouwsector, transportsector en het onderwijs zijn voortdurend op zoek naar geschikt 
personeel. Daarom zetten we als stad – samen met de betrokken sectoren en de VDAB – servi-
cepunten op waar zowel werkgevers als potentiële werknemers en onderwijsinstellingen alle 
informatie kunnen uitwisselen met betrekking tot tewerkstelling. Zo werden al de Talentenwerf 
(met de bouwsector en de VDAB), de Talentenfabriek (met de industrie en chemische sector en 
de VDAB) en het Onderwijstalent (met de onderwijssector en de VDAB) opgericht. Binnenkort 
zal ook de Talentenstroom (met het Havenbedrijf en Alfaport) van start gaan en we willen nog 
gelijkaardige samenwerkingsverbanden creëren in de zorgsector en de horeca.

De stad, de Antwerpse bedrijfswereld, de VDAB en het Antwerpse onderwijs gaan ook concre-
te engagementen aan om vraag en aanbod dichter bij elkaar te brengen. De stad neemt een 
regierol op inzake de verdere afstemming tussen het (hoger) onderwijs en de arbeidsmarkt in 
Antwerpen. Zo creëren we bijvoorbeeld nog meer scholieren-, studenten-, en docentenstages 
en werkervaringsplaatsen in het bedrijfsleven. We faciliteren ook demonstraties en gastlezingen 
van ervaren mensen uit het bedrijfslessen in de Antwerpse scholen en het hoger onderwijs.

Aan de hand van beroepsspecifieke competentieprofielen opgemaakt door de bedrijfswereld, 
zorgen we voor een inhoudelijke afstemming van de Antwerpse opleidingen en studierichtin-
gen op de economische realiteit, zodat wie afstudeert beter uitgerust is om meteen aan de slag 
te kunnen op de arbeidsmarkt. Samen met de onderwijssector en VDAB onderzoeken we welke 
nieuwe opleidingen opgericht kunnen worden die nauw aansluiten op de arbeidsmarkt.

Willen we effectief nog meer grip krijgen op de Antwerpse arbeidsmarkt, dan is het boven-
dien nodig dat we als stad samen met de sociale partners, een eigen, specifiek Antwerps 
arbeidsmarktbeleid kunnen uittekenen – de situatie in Antwerpen is anders dan in de rest van 
Vlaanderen en vereist een eigen aanpak. Daarom vragen we expliciet aan de Vlaamse overheid 
dat de krijtlijnen die uitgezet zijn in het Witboek Interne Staatshervorming inzake lokaal ar-
beidsmarktbeleid zo snel mogelijk concreet worden ingevuld.
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de stad helpt de openstaande vacatures in verschillende antwerpse sectoren in te vullen.

Samen met alle betrokken actoren stemmen we het antwerpse onderwijs en de 
antwerpse arbeidsmarkt nog beter op elkaar af.

er worden meer stage en werkervaringsplaatsen voorzien in de antwerpse be
drijfswereld, en tegelijkertijd komen er meer demonstraties en gastlezingen vanuit 
de bedrijfswereld in het antwerpse onderwijs.

we vragen aan de vlaamse overheid ruimte om als stad de nodige ruimte te krijgen om 
samen met de lokale vdab en sociale partners een eigen arbeidsmarktbeleid te voeren.

de sociale economie als springplank naar een reguliere job

Sommige werkzoekenden zijn niet onmiddellijk inzetbaar in het reguliere economische circuit. 
Als stad blijven we daarom, samen met alle betrokken lokale partners, zwaar inzetten op de so-
ciale economie. Elke werkzoekende die behoefte heeft aan een tussenstap willen we het recht 
garanderen op een competentieversterkende werkervaring, op voorwaarde dat ze die kansen 
ook daadwerkelijk benutten. We zullen de doorstroming van werknemers uit de sociale econo-
mie bij alle betrokken organisaties stimuleren. Samen met de sectorale netwerken werken we 
daarvoor een actieplan uit.

Vooral voor jongeren – Antwerpen kent zoals vele steden een hoge jeugdwerkloosheid – is de 
kans om uit de praktijk te leren en ervaring op te doen noodzakelijk. Er komen daarom extra 
jongerencompetentiecentra (JCC) en de werking van de bestaande JCC’s wordt uitgebreid.

Met Werkhaven Antwerpen hebben we sinds enkele jaren als stad zelf een instrument in han-
den om extra kansen te bieden aan werkzoekenden. Bij Werkhaven voeren ondertussen meer 
dan 350 mensen taken uit voor de stad, het OCMW of het Zorgbedrijf. We willen dat aantal 
verdubbelen en Werkhaven verder uitbouwen tot het expertisecentrum voor sociale innovatie 
binnen de stad. Ook andere initiatieven in de sociale economie – CAS, Manus, Levanto, … - 
worden verder ondersteund.

Via extra initiatieven in de sociale economie krijgen werkzoekenden die nog niet 
klaar zijn voor de reguliere arbeidsmarkt kansen om relevante werkervaring op te 
doen. Samen met de werkgevers stimuleren we de doorstroming vanuit de sociale 
naar de reguliere economie.

we bouwen werkhaven antwerpen, CaS, manus, … verder uit. het aantal werkne
mers van werkhaven verdubbelt.



127

de stad als werkgever

Wie wil als ondernemer wil werken voor de stad, moet ook werk maken van ‘werk voor ieder-
een’. In de aanbestedingscriteria en bestekken hebben we daarom onder meer oog voor de 
mate waarin de indieners willen meewerken aan het creëren van stage- en werkervaringsplaat-
sen voor studenten of werkzoekenden en een rol willen opnemen in de sociale economie.

De stad vervult een voorbeeldfunctie als werkgever. Het werknemersbestand van de stad is 
de laatste jaren een meer realistische afspiegeling geworden van de Antwerpse bevolking. 
Die trend willen we doorzetten. Elke vorm van discriminatie (latent of manifest) in ons eigen 
aanwervingsbeleid, maar ook bij aanbesteding van opdrachten aan externen, wordt actief 
bestreden. De stad zal ook extra arbeidsplaatsen voor gehandicapten creëren. Het verouderde 
systeem van diplomavereisten moet plaatsmaken voor een meer hedendaagse HR-benadering 
waarbij relevante ervaring en competenties de doorslag geven in plaats van een officieel ge-
tuigschrift.

Bij aan- en uitbestedingen wordt ook rekening gehouden met ethische en duurzaamheidsprin-
cipes zoals eerlijke werkomstandigheden, het gebruik van lokale producten, fair trade, milieuk-
waliteitslabels, …

Zowel bij de stad als bij haar onderaannemers creëren we extra stage en werker
varingsplaatsen voor studenten en werkzoekenden.

De stad bestrijdt elke vorm van discriminatie, zowel in het eigen wervingsbeleid 
als bij de aanbesteding en uitbesteding van opdrachten aan externen.

we creëren extra arbeidsplaatsen voor gehandicapten.

In plaats van het behaalde diploma geven relevante ervaring en competenties de 
doorslag in de aanwervingsprocedures van de stad.

bij aan en uitbestedingen wordt rekening gehouden met ethische en duurzaam
heidsprincipes.
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een Stad vOOr  
en dOOr Iedereen
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Antwerpen is een warme samenleving. Iedereen die mee wil bouwen aan een aangenamere 
stad is hier meer dan welkom. En wie het door omstandigheden moeilijker heeft om mee 
te bouwen, krijgt een duwtje in de rug. Gelet op de wereldwijde economische crisis en het 

grote aantal nieuwkomers in onze stad, is die (tijdelijke) extra ondersteuning voor veel mensen 
meer dan ooit nodig. We nemen onze verantwoordelijkheid daarin graag op, zolang de mensen in 
kwestie dat op hun beurt ook doen. Voor wat hoort wat. De uitnodiging om deel uit te maken van 
de stad, impliceert ook dat je, steeds naar eigen vermogen, deelneemt aan de stad.

Dat is een win-winsituatie voor iedereen. Individuen zijn het gelukkigst als ze op een actieve 
manier deel uitmaken van de samenleving, een eigen inkomen verwerven, zichzelf kunnen ont-
plooien, sociale contacten onderhouden, … En voor het algemene welzijn en de welvaart van 
een samenleving is het onontbeerlijk dat zoveel mogelijk individuen eraan participeren en hun 
steentje bijdragen.

Iedereen heeft recht op een actief leven

Mensen helpen om actief deel te nemen aan onze samenleving, is de hoofdopdracht van het 
OCMW. Het Antwerpse OCMW zet al meer dan een decennium in op activering. Ongeveer 
twee derde van alle Antwerpenaars die voor steun aankloppen bij het OCMW kunnen op korte 
of middellange termijn aan het werk. Eén derde kan zelfs vrijwel meteen terecht bij de VDAB 
voor arbeidsbemiddeling.

Een ander derde heeft eerst nood aan begeleiding in de vorm van een opleiding of werkerva-
ring. Het OCMW organiseert zelf opleidingen, waaronder Nederlandse taalcursussen, en werkt 
samen met de VDAB. Gelet op het grote aantal anderstalige OCMW-klanten zullen we nog 
meer investeren in Nederlandse taalopleidingen.

Het OCMW creëert binnen de eigen diensten plaatsen voor sociale tewerkstelling maar het 
heeft ook afspraken met de stadsdiensten en tientallen externe bedrijven. Die permanente 
focus op werkervaringstrajecten blijkt te werken: in vergelijking met 2005 zien we bijna een 
verdubbeling van het percentage klanten dat doorstroomt vanuit zo’n traject naar een regulie-
re job of naar een opleiding die op korte termijn tot een baan leidt.

We zullen de komende jaren dan ook nog meer van dat soort werkervaringstrajecten uit-
werken. Maar tegelijkertijd bepleiten we bij de federale overheid om de wettelijke maxi-
mumduur van die trajecten te verlengen. Nu moeten die immers stoppen op het moment 
dat de betrokkene recht heeft op een werkloosheidsuitkering in plaats van een leefloon. 
Werkervaringstrajecten moeten volgens ons echter geen werklozen maar werkenden afleveren. 

Tot slot is er ongeveer een derde van de OCMW-klanten voor wie het onmogelijk blijkt om snel 
door te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Maar het leefloon is een te lage uitkering om 
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langdurig van te leven. Ter illustratie: voor een alleenstaande ligt de armoedegrensop 899 euro, 
het leefloon bedraagt 740,32 euro of bijna 20% minder. Een gezin met 2 kinderen jonger dan 
14 jaar zou minstens moeten beschikken over 1.888 € maand. Het leefloon voor dat gezin – 
inclusief de verhoogde kinderbijslag voor 2 kinderen ouder dan 12 – levert 1.344,87 euro per 
maand op of 30 % te weinig.

Daarom ontvangen mensen die op korte of middellange termijn niet terecht kunnen op de 
reguliere arbeidsmarkt een aanvulling op hun leefloon of krijgen ze andere vormen van onder-
steuning. We vragen echter ook van hen iets terug als maatschappij:zijvolgen ‘sociale active-
ringsprojecten’ (vrijwilligerswerk, medische of psychologische begeleiding of therapie, …) zodat 
ze niet sociaal geïsoleerd geraken en op langere termijn eventueel toch sociaal tewerk gesteld 
kunnen worden.

We zetten het alom erkende activeringsbeleidvan het Antwerpse OCMW verder. 
‘Voor wat hoort wat’ blijft daarbij het motto.

het OCmw zet nog meer in op werkervaringstrajecten en taalopleidingen.

we bepleiten bij de federale overheid de mogelijkheid om werkervaringstrajecten te 
verlengen.

Mensen voor wie geen plaats is op de arbeidsmarkt, kunnen bovenop het leefloon 
extra steun krijgen, maar volgen wel een sociaal activeringsproject.

het OCmw als inburgeringsmachine

Het doortastende maar faire activeringsbeleid van het Antwerpse OCMW werpt zijn vruch-
ten af en wordt in heel Vlaanderen beschouwd als een voorbeeld – de voorzitter van het 
Antwerpse OCMW werd daardoor zelfs federaal minister van Werk. Jarenlang, tot in 2008, 
resulteerde onze aanpak in een daling van het aantal steuntrekkers. Tussen oktober 2008 en 
maart 2011 kenden we echter opnieuw een forse stijging. Oorzaak: de financiële en economi-
sche crisis, maar vooral ook de nieuwe regularisatiecampagne van 2009 en het federale migra-
tie- en asielbeleid met soepele regels voor medische regularisatie en gezinshereniging.

Het laatste jaar daalt het aantal steuntrekkers gelukkig opnieuw. Desalniettemin hebben we 
de afgelopen jaren duidelijk gevoeld wat de impact van het federale beleid is op de Antwerpse 
maatschappij. Het OCMW is een heuse inburgeringsmachine geworden, maar er zijn limieten 
aan de draagkracht van een stedelijke samenleving. We vragen dan ook nadrukkelijk dat er op 
federaal niveau snel werk gemaakt wordt van een strenger asiel- en migratiebeleid.
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Wie als nieuwkomer deel wil uitmaken van de samenleving in Antwerpen, krijgt daar alle kan-
sen toe, maar moet ook zelf de verantwoordelijkheid opnemen om op een volwaardige manier 
deel te nemen aan die samenleving: door de taal en de omgangsvormen te leren kennen en 
door zo snel mogelijk aan het werk te gaan. Inburgering en de ‘inburgeringscursussen’ zijn in 
principe een bevoegdheid van de Vlaamse overheid, maar in Antwerpen gaan we er op onze 
eigen manier mee om en trekken we ons ‘voor wat hoort wat’-principe consequent door.

Het aantal deelnemers in de Antwerpse inburgeringscursussen nam sinds 2010 fors toe. Dat 
was niet alleen het gevolg van het stijgend aantal nieuwkomers maar ook van een betere op-
volging. Alle betrokken organisaties in Antwerpen – het Huis van het Nederlands, de VDAB, het 
OCMW, … – zijn nauwer gaan samenwerken, waardoor we nu ongeveer 85% bereiken van alle 
mensen die volgens de Vlaamse regelgeving verplicht zijn om een inburgeringscursus te volgen. 
Dat is wat ons betreft nog altijd 15% te weinig, en daarom zal de wijkpolitie aanbellen bij ieder-
een die de inburgeringsverplichting niet ernstig neemt. Inburgering is niet vrijblijvend, het is 
een uitnodiging om deel te nemen aan de samenleving die niet geweigerd kan worden. Wie dat 
toch doet, heeft ook geen recht op verdere ondersteuning van die samenleving.

We pleiten voor een strenger asiel- en migratiebeleid op federaal niveau.

wie als nieuwkomer deel wil uitmaken van de samenleving in antwerpen, krijgt 
daar alle kansen toe, maar moet ook zelf zijn verantwoordelijkheid opnemen. 

De wijkpolitie gaat langs bij iedereen die de inburgeringsverplichting niet ernstig neemt.

Onderzoek wijst uit dat de verplichte inburgeringscursus een goeie zaak is. Het aandeel wer-
kenden en werkzoekenden is na een jaar veel groter bij degenen die een inburgeringstraject 
gevolgd hebben. De deelnemers zijn ook beter geïnformeerd over hun rechten en plichten. 
Tegelijkertijd blijkt evenwel dat de kennis van het Nederlands bij de meeste cursisten na afloop 
van de lessen nog onvoldoende is. 

Wij zullen uitdrukkelijk bepleiten dat de Vlaamse overheid zijn verantwoordelijkheid opneemt 
en wettelijk voorschrijft dat:

• Inburgeraars niet langer 80 maar 100 procent van alle inburgeringslessen moeten volgen, 
tenzij ze gewettigd afwezig zijn.

• Ook EU-burgers en ‘oudkomers’ (vreemdelingen of Belgen van allochtone origine die al lan-
ger op Belgisch grondgebied verblijven) verplicht worden om een aangepaste inburgerings-
cursus te volgen als ze een sociale woning huren, een inschakelings- of werkloosheidsuitke-
ring krijgen of steun ontvangen van het OCMW. 
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• Het volgen van een inburgeringscursus geen inspannings- maar een resultaatsverbintenis 
inhoudt. Er dienen dus testen te worden afgenomen, met name wat betreft de kennis van 
het Nederlands. Wie niet slaagt, volgt opnieuw taallessen.

we zullen bij de vlaamse overheid bepleiten dat:

1. Inburgeraars alle inburgeringslessen moeten volgen.

2. Ook euburgers en ‘oudkomers’ verplicht worden om een inburgeringscursus 
te volgen als ze een sociale woning huren, een inschakelings of werkloos
heidsuitkering krijgen of steun ontvangen van het OCmw. 

3. het volgen van een inburgeringscursus geen inspannings maar een resultaats
verbintenis inhoudt, met name wat betreft de kennis van het Nederlands.

Cruciaal is echter ook dat de Vlaamse overheid voorziet in voldoende middelen voor de les-
sen Nederlands (het zogenaamde NT2) en dat de Vlaamse wetgever het vereiste taalniveau 
verhoogt. Op amper vier jaar tijd verdubbelde in Antwerpen het aantal aanvragen voor 
Nederlandse les, en dat aantal zal de komende jaren alleen nog maar stijgen. Zeker omdat ook 
het Antwerpse OCMW elke niet-Nederlandstalige steunvrager verplicht om Nederlandse taal-
lessen te volgen.

Antwerpen gaat zo efficiënt mogelijk om met de NT2-middelen die de Vlaamse overheid 
vrijmaakt voor inburgering. We weten allemaal dat je een taal veel sneller en beter aanleert 
door ze te gebruiken in de praktijk dan door ze te oefenen op de schoolbanken. Daarom geeft 
de sociale huisvestingmaatschappij Nederlandse taallessen op de woonvloer, en voorzien de 
Antwerpse VDAB en het Centrum voor Basiseducatie in on-the-job Nederlandse les voor star-
tende werknemers.

Een van de meest succesvolle praktijkgerichte stedelijke initiatieven is het ‘KAAP-project’: an-
derstalige ouders krijgen Nederlandse les op de school van hun kinderen. De lesonderwerpen 
hebben steeds te maken met de schoolcarrière van hun kinderen. De ouders leren daardoor 
niet alleen sneller Nederlands (en spreken thuis ook vaker Nederlands met hun kinderen), ze 
worden ook veel harder betrokken bij de school en studies van hun kinderen. We zullen het 
KAAP-project de komende jaren flink uitbreiden. We starten ook met een KAAP-aanbod in het 
secundair onderwijs en zorgen ervoor dat elke nieuwkomer met schoolgaande kinderen een 
KAAP-opleiding krijgt.
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we eisen dat de vlaamse overheid in voldoende middelen voorziet voor de lessen 
Nederlands voor nieuwkomers (NT2). Als stad investeren we die middelen vooral 
in praktijkgerichte taallessen(Klare Taal, KAAP, Taaloor, …) en ondersteunen we 
zoveel mogelijk vrijwillige nederlandse taalklassen.

we zorgen ervoor dat elke nieuwkomer met schoolgaande kinderen een ‘kaaP’
opleiding krijgt.

kansarmoede krijgt geen kans

Door de aanhoudende economische crisis hebben steeds meer Antwerpenaars het moeilijk 
om de eindjes aan elkaar te knopen en hun maandelijkse huur en rekeningen te betalen. We 
bestrijden armoede in eerste instantie door zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen (en 
te houden) en de woonkosten te beperken. Armoede treft echter niet alleen mensen die geen 
job hebben of hun baan verloren zijn maar bijvoorbeeld ook ouderen met een laag pensioen. 
Ongeacht hun inkomen zullen we ervoor zorgen dat alle Antwerpenaars op een volwaardige 
manier deel kunnen nemen aan de samenleving.

Het Omniostatuut geeft mensen met een beperkt inkomen onder meer recht op een hogere 
terugbetaling van medische kosten, kortingen voor allerlei vrijetijdsactiviteiten en goedkope 
en gezonde warme maaltijden. Een heleboel mensen weten echter niet dat ze recht hebben 
op dat statuut. Bovendien is het niet zo eenvoudig om het Omniostatuut aan te vragen bij de 
bevoegde mutaliteiten of hulpkas. 

We zullen daarom afspraken maken met de bevoegde instanties om het statuut proactief toe 
te kennen aan al wie er recht op heeft. Het Omniostatuut kan geregistreerd worden op de 
A-kaart, de vrijetijdspas van de stad (er staan momenteel zo’n 4.000 Omniostatuten op de 
100.000 A-kaarten) en je krijgt er fikse kortingen mee bij alle stedelijke instellingen. De stad zal 
ook verder onderhandelen met alle niet-stedelijke partnersom bijzondere tarieven aan te bie-
den aan mensen met een Omniostatuut.

We zorgen ervoor dat meer gerechtigden gebruik maken van hun Omniostatuut en 
dat het Omnio-aanbod vergroot, zodat kansarmen actiever kunnen deelnemen aan 
de maatschappij en gezonder kunnen leven.
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We blijven verenigingen waar armen het woord nemen verder ondersteunen op logistiek en 
financieel vlak. Er komt ook meer structureel overleg tussen die verenigingen en de stedelijke 
diensten. De stad zal daarnaast investeren in een opleidingsprogramma voor ervaringsdeskundi-
gen armoede. Die gaan vervolgens aan de slag binnen de stedelijke organisatie om zichtbare en 
onzichtbare drempels weg te werken en beleidsbeslissingen te toetsen op hun impact bij (kans)
armen. Het OCMW laat alle initiatieven die het zelf ontwikkelde in het kader van armoedebe-
strijding (Pax, Binnenste Buiten, huis Sofia, sociale kruideniers, sociale restaurants…) kritisch 
evalueren door de organisaties waar armen het woord nemen of door ervaringsdeskundigen.

Verenigingen waar armen het woord nemen worden logistiek en financieel  
ondersteund.

de stad zet ervaringsdeskundigen armoede in.

Een bijzonder kwetsbare groep vormen kinderen en jongeren. We blijven daarom met het 
OCMW inzetten op de bestrijding van kinderarmoede via opvoedingsondersteuning, begelei-
ding inzake school- en studiekeuzes, informatie over gezonde voedingsgewoontes bij baby’s 
en kinderen en toeleiding naar een vaste huisarts of wijkgezondheidscentrum. Dat aanbod 
gebeurt zoveel mogelijk proactief, de stad stapt zelf naar kansarmen toe.

Kinderen en jongeren uit kansengroepen vinden vaak moeilijker aansluiting bij het jeugdvereni-
gingsleven. Daarom blijft de stad jeugdwerkingen ondersteunen en subsidiëren die zich speci-
fiek tot die jongeren richten met een kwalitatief vrijetijdsaanbod zodat ze zich ten volle kunnen 
ontplooien.

Het OCMW maakt afspraken met de jeugddiensten van de districten om de deelname van 
kansarme jongeren aan vrijetijdsinitiatieven te verbeteren. In samenwerking met de stad zet 
het OCMW ook ruilbeurzen op voor speelgoed, boeken, fietsen, educatief materiaal voor 
kinderen.

Wanneer het op jonge leeftijd misloopt, is de kans groter dat mensen het ook later in hun leven 
moeilijker krijgen. Het OCMW neemt daarom zo veel mogelijk deel aan stedelijke initiatieven 
waarin het op vlak van jongerenbegeleiding een meerwaarde kan betekenen: X-tra, initiatieven 
tegen intrafamiliaal geweld, de stedelijke spijbelaanpak, de aanpak van overlast,… Daarnaast 
werken we met alle betrokken sectoren (OCMW, CAW, VDAB, politie, DVZ, …. ) verder aan de 
gepaste begeleiding van jongeren die de bijzondere jeugdzorg verlaten en van minderjarige 
asielzoekers die hier toekomen zonder familie.
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we besteden bijzondere aandacht aan de bestrijding van kansarmoede bij kinde
ren en jongeren. 

We bieden proactief begeleiding aan inzake opvoeding, gezonde eetgewoonten, 
juiste schoolkeuzes, …

We ondersteunen jeugdwerkingen die zich specifiek richten op kansarme jongeren.

We verhogen de deelname van kansarme jongeren aan vrijetijdsinitiatieven en or
ganiseren ruilbeurzen voor speelgoed, boeken, fietsen, educatief materiaal, …

Het OCMW participeert maximaal in de stedelijke totaalaanpak inzake intrafamili
aal geweld, spijbelen en overlast door jongeren.

we werken begeleiden jongeren die de bijzondere jeugdzorg verlaten en minderja
rige asielzoekers die hier toekomen zonder familie.

Door de economische crisis krijgen steeds meer mensen het moeilijk om hun rekeningen te 
betalen. We breiden daarom het aanbod aan schuldhulpverlening (via CAW’s en het OCMW) 
uit over alle districten. Schuldhulpverlening gaat steeds gepaard met opleidingen rond zuinig 
omgaan met energie, kopen en koken met een klein budget, kwalijke gevolgen van lenen en 
kopen op krediet,…

Om het aantal uithuiszettingen in de stad daadwerkelijk terug te dringen zal het OCMW naar 
analogie met de bemiddeling inzake energieschulden ook een aanbod aan bemiddeling uitwer-
ken voor alle huurders die uit hun woning gezet dreigen te worden. Bij de sociale woningmaat-
schappijen op het grondgebied van de stad is zo’n tussenkomst van het OCMW zelfs een bin-
dende voorwaarde. Het aanbod aan woonbegeleiding voor mensen die uit hun woning gezet 
dreigen te worden wegens andere redenen dan huurachterstal, wordt uitgebreid.

Het aantal crisiswoningen wordt verdubbeld (onder meer door beter gebruik te maken van 
leegstaand stedelijk patrimonium).We blijven ook voorzien in een behoeftedekkend aanbod 
voor de opvang en begeleiding van dak- en thuislozen zowel ’s nachts als overdag, ’s zomers als 
’s winters. We engageren ons dat er in Antwerpen geen mensen op straat moeten slapen, tenzij 
ze daar zelf voor kiezen (en bij vrieskou is ook dat geen optie).
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we breiden het aanbod schuldhulpverlening uit.

we werken een bemiddelingstraject uit voor huurders die uit hun woning dreigen 
te worden gezet.

het aanbod aan woonbegeleiding wordt uitgebreid.

het aantal crisiswoningen wordt verdubbeld.

In antwerpen moet niemand op straat slapen, tenzij hij/zij daar zelf voor kiest.

een databank voor sociale zorgverleners

Cruciaal voor een efficiënte zorgverlening op alle vlakken is een goede samenwerking tussen 
de betrokken partners: hulpverleners, stedelijke diensten, sociale huisvestingsmaatschappijen, 
OCMW, VDAB,   Wij pleiten dan ook uitdrukkelijk voor de uitbouw van een databank die door 
alle sociale zorgverleners geraadpleegd kan worden, met voldoende garanties voor de grond-
wettelijke rechten van alle betrokkenen. Inzake intrafamiliaal geweld wisselen alle betrokken 
diensten nu al intensief gegevens uit en dat levert bijzonder goede resultaten op.

we pleiten voor een gegevensdatabank die alle sociale zorgverleners kunnen  
raadplegen.

etnische, culturele en religieuze diversiteit zijn realiteit

Antwerpen telt verschillende grote migrantengemeenschappen. Meer dan één Antwerpenaar 
op de drie is niet in België geboren of heeft minstens één ouder die niet in België geboren is. 
Vijftien procent van de Antwerpenaars heeft een vreemde nationaliteit en bijna een kwart van 
alle nieuwkomers in Vlaanderen vestigde zich de afgelopen jaren in Antwerpen.

We vragen aan alle nieuwkomers om op een actieve manier deel te nemen aan de samenle-
ving, maar dan moeten we iedereen daartoe ook de kansen geven. Alle vormen van discrimi-
natie en racisme worden daarom zo streng mogelijk aangepakt. De werking van het Antwerps 
Meldpunt Discriminatie wordt versterkt en we maken het meldpunt ruimer bekend. Om 
discriminatie door huiseigenaars tegen te gaan, kijken de stedelijke toezichters mee toe op 
de correcte affichering van de huurprijzen. Er wordt streng opgetreden tegen elke vorm van 
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discriminatie door portiers, door ambtenaren, agenten of contractanten en onderaannemers 
van de stad en haar dochters en tegen elke vorm van uitsluiting in het onderwijs en het jeugd, 
sport- of cultuurwezen, … 

We bestrijden actief elke vorm van discriminatie en racisme.

We erkennen de grondwettelijke vrijheid van godsdienst en waken er mee over dat iedereen 
zijn godsdienst kan beleven in geschikte en veilige gebouwen zonder hinder of overlast voor 
buurtbewoners. Maar we eisen evengoed dat in die gebouwen geen uitspraken gedaan worden 
die indruisen tegen de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. 

We doen een duidelijk aanbod aan alle religieuze verenigingen: in zoverre ze hun verantwoor-
delijkheid willen opnemen en meebouwen aan een aangenamere stad (in letterlijke zin door 
kwalitatieve gebedshuizen te bouwen zoals de moskeegemeenschap in de Dendermondestraat, 
of in figuurlijke zin door bijvoorbeeld Nederlandse taallessen of huiswerkbegeleiding aan te 
bieden), zullen we hen daarbij ondersteunen. We gaan ook op zoek naar een duurzame plek 
voor de inrichting van een slachthuis waar de verantwoordelijkheid en de organisatie van het 
offerfeest volledig bij de moslimgemeenschap zelf liggen.

De vroegere feestzaal in het Harmoniepark wordt gerenoveerd tot een ‘stille ruimte’ waar alle 
Antwerpenaars, ongeacht hun achtergrond of religie, terecht kunnen op belangrijke momenten 
in hun leven voor een viering, bezinning of gebed. Er komen drie kleine zaaltjes en een grote 
zaal die afgehuurd kunnen worden (bijvoorbeeld via het ‘Netwerk Ontmoetingsruimten’) maar 
er is ook een openbare zaal waar iedereen steeds terecht kan voor een moment van rust. In 
de orangerie komt een restaurant of café en samen met de feestzaal wordt ook de rest van het 
Harmoniepark (1,7 ha) gerenoveerd en heraangelegd.

we waken erover dat iedereen zijn godsdienst kan beleven in geschikte en veilige 
gebouwen zonder hinder of overlast voor buurtbewoners.

we doen een duidelijk aanbod aan de religieuze gemeenschappen in antwerpen: 
in zoverre zij hun verantwoordelijkheden opnemen en meebouwen aan een aange
namere stad, ondersteunen wij hen daarbij.

De zaal Harmonie wordt gerenoveerd tot een ‘stille ruimte’ waar alle 
antwerpenaars, ongeacht hun achtergrond of religie, terecht kunnen voor vierin
gen of een moment van bezinning.
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Solidair met het Zuiden

We kunnen wel vragen om een strenger asiel- en migratiebeleid, maar dan mogen we niet 
blind zijn voor het feit dat de welvaart onevenredig verdeeld is over de wereld. Daarom zullen 
we ook daarin onze verantwoordelijkheid opnemen en net als de voorbije jaren het budget 
voor het Noord-Zuidbeleid jaarlijks laten stijgen. 

Steeds meer Antwerpenaars kiezen bewust en op regelmatige basis voor biologische, lokale 
en fairtrade producten. Ook als stad zullen we ons opstellen als een bewuste consument door 
in alle beleidsdomeinen – en in het aankoopbeleid in het bijzonder – rekening te houden met 
sociale, ecologische en ethische aspecten. 

Op het vlak van solidariteit kon niemand de voorbije jaren rond Music For Life. De twee recor-
dedities in Antwerpen (2010 en 2011) tonen aan dat we wel degelijk heel wat kunnen beteke-
nen als we de handen in elkaar slaan. Organisaties die sensibiliseren rond globale solidariteit 
kunnen rekenen op financiële, logistieke en inhoudelijke ondersteuning vanwege de stad. En 
ook als stad zelf zullen we actief sensibiliseren rond de Noord-Zuidwerking, onder meer in de 
scholen maar ook bij het brede publiek.

Uiteraard willen we ook als stad ons steentje bijdragen wanneer mensen elders in de wereld 
getroffen worden door een humanitaire ramp maar ontwikkelingsbeleid is meer dan dat. De 
projecten die de voorbije jaren samen met verschillende Antwerpse verenigingen en organisa-
ties werden opgezet rond gezondheidszorg en onderwijs in Congo, Ghana en Marokko (waar-
van er grote gemeenschappen burgers in Antwerpen leven), bouwen we verder uit.

we blijven het budget voor de noordZuidwerking jaarlijks verhogen. 

antwerpen stelt zich, onder meer in zijn aankoopbeleid,op als een solidaire stad. 

We sensibiliseren rond globale solidariteit en ondersteunen organisaties die dat 
ook doen. 

we bouwen de projecten in Congo, ghana en marokko verder uit. 
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gepaste medische zorgen voor iedereen

Het aantal huisartsen per 100 inwoners in Antwerpen is de laatste jaren gedaald en steeds 
minder Antwerpenaars weten waar ze in hun buurt terecht kunnen voor eerstelijns medische 
hulp. We zullen daarom het beroep van huisarts in de stad promoten en alle Antwerpenaars in 
contact brengen met een huisarts uit hun buurt. In wijken waar er een duidelijk tekort is aan 
huisartsen, faciliteert de stad de opstart van nieuwe groepspraktijken en huisartsenposten of 
wijkgezondheidscentra waar iedereen terecht kan voor fysieke en psychische eerstelijnshulp.

we promoten het beroep van huisarts.

In wijken met een tekort aan huisartsen, faciliteert de stad de opstart van nieuwe 
huisartsposten of wijkgezondheidscentra.

De voormalige OCMW-ziekenhuizen werden enkele jaren geleden succesvol gesaneerd, ge-
moderniseerd en ondergebracht in het nieuwe Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA). Het 
huidige ZNA Stuivenberg verhuist grotendeels naar een volledig nieuw centrumziekenhuis 
aan het Kempisch Dok. Op die manier telt Antwerpen zowel in het noorden (ZNA Jan Palfijn in 
Merksem), het centrum (het nieuwe centrumziekenhuis aan het Kempisch Dok) en het zuiden 
(ZNA Middelheim) van de stad een algemeen ziekenhuis met kwaliteitsvolle en betaalbare zorg 
voor iedereen.De stad en het OCMW zullen de sociale rol van de ZNA-ziekenhuizen en met 
name de betaalbaarheid van de zorg ook de komende jaren nauwgezet blijven bewaken.

We stimuleren zuiloverstijgende samenwerking tussen alle Antwerpse ziekenhuizen om het 
huidig aanbod in de stad nog te versterken. Zeker het aanbod aan psychische en psychiatrische 
hulpverlening, in het bijzonder voor jongeren, wordt de komende jaren verder uitgebreid.

met de bouw van het nieuwe centrumziekenhuis garanderen we alle 
antwerpenaars kwaliteitsvolle en betaalbare gespecialiseerde zorg binnen bereik.

De stad en het OCMW waken nauwgezet over de betaalbaarheid (en kwaliteit) van 
de zorg in de Znaziekenhuizen.

We stimuleren zuiloverstijgende samenwerking en breiden het aanbod psychische 
en psychiatrische hulpverlening uit, in het bijzonder voor jongeren.
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Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Daarom promoot de stad een gezonde levenswijze 
en voeren we een preventief gezondheidsbeleid rond infectieziekten, kankerpreventie, gees-
telijke gezondheid, tabakspreventie, voeding en beweging en seksuele gezondheid. Ook inzake 
drugs zetten we extra in op preventie en vroege interventie. We grijpen ook zo snel mogelijk in 
bij de eerste symptomen van vereenzaming bij ouderen of psychische problemen bij jongeren.

Er komen meer sociale restaurants waar iedereen uit de buurt een gezonde en betaalbare 
maaltijd kan gebruiken. Mensen in kansarmoede kunnen er zeer goedkoop een warme maaltijd 
krijgen.

We promoten een gezonde levenswijze en voeren een preventief gezondheidsbe
leid. we grijpen zo snel mogelijk in bij symptomen van vereenzaming bij ouderen 
of psychische problemen bij jongeren.

er komen meer sociale restaurants, die het voor iedereen mogelijk maken dagelijks 
een gezonde maaltijd te eten.

meer faciliteiten voor personen met een handicap

Personen met een handicap leven vaak sociaal geïsoleerd. In overleg met de verenigingen voor 
personen met een handicap zullen we onderzoeken hoe we hun deelname aan het verenigings-
leven, aan sport en aan cultuur kunnen bevorderen. 

Het aanbod aangepaste woningen voor personen met een handicap wordt verhoogd. De 
stad engageert zich ook om al haar gebouwen optimaal toegankelijk te maken voor personen 
met een handicap en minder mobiele mensen. We willen ook dat alle openbaar vervoer in 
Antwerpen voorzien is op personen met een handicap.

we onderzoeken hoe we de deelname van personen met een handicap aan het 
socioculturele leven kunnen vergroten. 

er komen ook meer aangepaste woningen voor gehandicapten.

de stad maakt zijn gebouwen toegankelijker voor personen met een handicap en 
minder mobiele mensen. Ook alle openbaar vervoer in antwerpen moet voorzien 
zijn op personen met een handicap.





143

een Stad dIe klaar IS  
vOOr de tOekOmSt
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Alleen een stad die goed bestuurd wordt en performant georganiseerd is, is klaar voor 
de toekomst. We zullen het beleid de komende jaren nog dichter bij de Antwerpenaars 
brengen en nog meer op hun maat uittekenen, maar wel altijd met garantie voor 

gelijke rechten (en plichten) voor elke Antwerpenaar. De stedelijke organisatie is het afgelo-
pen decennium al sterk geprofessionaliseerd, onder meer op het vlak van dienstverlening en 
communicatie. De komende jaren zullen we vooral werk maken van digitalisering zodat we 
nog meer Antwerpenaars bereiken. Ook intern gaan we verder met de optimalisering van onze 
organisatie.

beleid op maat

De aanpak van het Falconplein en het De Coninckplein tonen aan dat we op redelijk korte ter-
mijn de levenskwaliteit in een buurt spectaculair kunnen verbeteren als alle stadsdiensten, de 
politie, het OCMW, lokale partners, de politici op stedelijk en districtsniveau én de buurtbewo-
ners bereid zijn om samen te werken aan een beleid op maat van de wijk.

De discussie rond meer of minder ‘decentralisatie’ is voor ons geen kwestie van bevoegdheids-
verschuivingen op politiek niveau maar van transparant en efficiënt bestuur op maat van een 
buurt en van de buurtbewoners. We zullen dus niet meehollen in de discussie rond meer of 
minder macht voor de districten. Het is voor bewoners niet belangrijk welke politicus een be-
slissing neemt maar wel dat de juiste beslissing genomen wordt. 

Wij willen de komende jaren werk maken van een meer buurtgerichte werking over het hele 
grondgebied van de stad. Elke wijk in Antwerpen heeft zijn eigenheid, en heeft specifieke no-
den en behoeften. Die zullen nog meer erkend worden in en door het beleid. Dat leidt tot be-
tere beslissingen en tot meer sociale cohesie. Maar tegelijkertijd heeft ook elke Antwerpenaar, 
onafhankelijk van de wijk waar hij woont, recht op gelijkwaardige voorzieningen en dienstver-
lening.

We zullen de districten daarom nog beter waarderen als tussenschakel tussen het stedelijk 
beleid en de Antwerpenaars, maar die verdere uitbouw mag onder geen beding leiden tot 
‘Brusselse toestanden’. Voor ons geen verdere verkaveling van bevoegdheden die alleen maar 
tot meer conflicten en stilstand leidt. Geen enkele Antwerpenaar is gediend bij nog meer inci-
denten rond bijvoorbeeld de wijkcirculatieplannen. 

Er is daarentegen wél nood aan een transparante indeling van ons grondgebied in wijken die 
door iedereen erkend worden. Voor elk van die wijken zullen we continu de noden en behoef-
ten analyseren. Is er voldoende groen, zijn er voldoende scholen, buurtwinkels, speelpleintjes, 
voorzieningen voor senioren…? Maar ook: zijn er veiligheids- of overlastproblemen, zijn er 
straten die heraangelegd moeten worden, is er een sociale problematiek, …? Op basis van die 
analyse schieten de bevoegde diensten, instellingen, lokale partners en beleidsniveaus in actie.
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Niemand weet uiteraard beter wat er in buurt leeft dan de buurtbewoners. Samenwerking en 
dialoog tussen buurtbewoners en het beleid is essentieel voor een buurtgerichte werking. Op 
dat vlak verrichtte de dienst stedelijk wijkoverleg de afgelopen jaren mooi werk. Maar vandaag 
worden buurtbewoners nog te vaak ad hoc betrokken bij beleidsbeslissingen. Bijvoorbeeld 
halverwege het planningsproces voor een nieuw buurtplein of de heraanleg van een straat. 
Dat leidt tot frustraties langs beide kanten: de bewoners vinden dat ze te laat betrokken zijn en 
dat er over hun hoofd beslist wordt terwijl de stedelijke diensten vinden dat de bewoners te 
emotioneel en vanuit hun eigenbelang denken zonder oog te hebben voor het grotere plaatje. 
Daarom worden inspraak en participatie in het beleid veel meer een continu proces.

De dienst stedelijk wijkoverleg start in elke wijk een continue dialoog, organiseert op geregelde 
tijdstippen buurtvergaderingen en gebruikt moderne digitale hulpmiddelen zoals online fora en 
sociale platforms – niet iedereen heeft de tijd of de mogelijkheid om die vergaderingen bij te 
wonen – om te polsen welke vragen en bezorgdheden er leven in de buurt. Op alle beleidsni-
veaus en op alle beleidsdomeinen (dus niet alleen op het vlak van stadsontwikkeling) wordt er 
rekening gehouden met die input van de buurt. 

Wanneer het komt tot concrete projecten, worden er vanaf het begin duidelijke afspraken ge-
maakt over de verdere inspraakmogelijkheden. Bij het begin van elk inspraaktraject wordt heel 
duidelijk geschetst welke rol de bewoners kunnen spelen in het beslissingsproces. Soms zullen 
ze louter geïnformeerd worden, soms wordt hun advies gevraagd en soms zullen ze intensief 
kunnen meewerken. Maar het is altijd de stad of het district dat via de democratisch verkozen 
bestuursorganen de uiteindelijke beslissing neemt, in het kader van het algemeen belang. Het 
kan niet de bedoeling zijn dat de burgers die het hardst roepen hun visie opdringen aan de rest.

In heel veel gevallen overschrijdt de impact van een beslissing of de schaal van een project 
het wijkniveau. In die gevallen wordt ook de participatie op een grotere schaal ingevuld. De 
(bekroonde) initiatieven over de heraanleg van de Scheldekaaien en Ruggeveld-Boterlaar-
Silsburg maar ook over de opmaak van het klimaatactieplan of het stedelijk mobiliteitsplan en 
de opstart van een wijkoverleg in 2060 hebben de afgelopen jaren bewezen dat we tot betere 
beslissingen met een breder draagvlak komen als beleid, administratie en burgers met elkaar in 
dialoog gaan.

De afgelopen jaren experimenteerde de stad met wijkbudgetten. Via een ideeënwedstrijd 
ondersteunde de stad wijkgebonden projecten. We zetten dit verder en zorgen ervoor dat de 
wijkbudgetten echt dienen voor wat ze zijn bedoeld: een middel om deel te nemen aan de stad 
en haar bestuur. Daarom voorzien we een substantieel budget om projecten met een grotere 
impact in de buurt te realiseren en organiseren we een traject om met bewoners voorstellen 
uit te werken zonder dat deze meteen sneuvelen omwille van praktische haalbaarheid.
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we maken in antwerpen werk van een meer buurtgerichte werking op maat van 
de wijken en de bewoners.

we zullen de districten nog beter waarderen als tussenschakel tussen het stedelijk 
beleid en de antwerpenaars.

er komt een indeling in wijken die door alle stadsdiensten gehanteerd wordt in 
hun werking.

Het stedelijk wijkoverleg start een continue dialoog op met de bewoners van die 
wijken. het maakt daarbij ook gebruik van de moderne, digitale hulpmiddelen.

Op projectniveau worden er vanaf het begin duidelijke afspraken gemaakt over de 
reikwijdte van de inspraakmogelijkheden.

Het is altijd het stads- of het districtsbestuur dat de uiteindelijke beslissing neemt, 
in het kader van het algemeen belang.

Een professionele dienstverlening en communicatie  
voor iedereen

We investeerden de laatste jaren zwaar in de modernisering van onze dienstverlening: nieuwe 
loketten (stadskantoren, districtshuizen, politieloketten, …), websites en services. De komende 
jaren zullen we daar nog verder in gaan. Antwerpenaars moeten over het hele grondgebied in 
alle stadsloketten en districtshuizen terecht kunnen voor zoveel mogelijk producten en diensten. 
We maken daarom ook een grondige analyse van alle bestaande loketten (sociale infopunten, 
sociale centra, woonwinkels, …) en rationaliseren en uniformiseren zo veel mogelijk: waar 
samengewerkt kan worden, werken we samen. Sommige functies, met name ook die van het 
stedelijke loketpersoneel, vereisen een uniforme stedelijke kledingstijl (zoals dat nu al het geval 
is voor het loketpersoneel van de politie of het stadhuis).

We herbekijken de openingsuren van die loketten (en de containerparken) en passen ze zo aan 
dat ze ook voor werkende Antwerpenaars makkelijker toegankelijk zijn. Daarnaast gaan we voor 
een verdere doorgedreven digitalisering van de dienstverlening zodat de Antwerpenaar op een-
der welk moment informatie en documenten kan opvragen, aangiften of aanvragen kan doen, 
klachten kan indienen, ... 

Om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij hun stad en bij het beleid is goede stedelijke 
communicatie noodzakelijk. Van ‘De Nieuwe Antwerpenaar’ over affiches in het straat-
beeld tot dna.be of het stedelijk Facebookprofiel. Communiceren doen we met iedereen 
die hier woont, werkt, naar school gaat, op bezoek komt,… De doelstelling is en blijft om 
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iedereen te bereiken en meer te betrekken bij de stad.

Het magazine ‘De Nieuwe Antwerpenaar’ heeft een opvallend hoog leesbereik maar we be-
reiken er moeilijker kinderen en jongeren mee. Daarom wordt De Kleine Antwerpenaar, het 
magazine voor kinderen dat we de voorbije jaren een aantal keer bedeelden in het vierde en 
vijfde leerjaar van de basisscholen, verder uitgewerkt tot een periodiek magazine voor alle 
schoolkinderen van die leeftijd. We maken ook een online vertaling van het blad.

Om het bereik van de stedelijke communicatie nog te verhogen, maken we de komende 
jaren vooral intensief werk van een verdere digitalisering: de websites worden verder uitge-
bouwd en we worden als stad nog actiever op social media, dat is de manier bij uitstek om de 
Antwerpenaars nog meer te betrekken bij de stad, het stadsleven en initiatieven van andere 
Antwerpenaars. We maken ook werk van een open databeleid en delen onze digitale gegevens 
in de mate van het mogelijke met alle inwoners.

Steeds meer mensen zijn in het bezit van smartphones of tablets. We maken daarom de 
komende jaren werk van gebruiksvriendelijke stedelijke applicaties. Maar niet iedereen – en 
zeker jongeren niet –heeft echter de middelen om ook een mobiel internetabonnement te 
betalen. We creëren daarom gratis Wifi-hotspots op plekken die zich daartoe lenen: plaatsen 
waar veel mensen komen en waar die mensen veel tijd doorbrengen. Bijvoorbeeld alle parken, 
winkelstraten, drukbezochte pleinen. Dat hoeft helemaal niet veel te kosten als we daarvoor 
samenwerken met de juiste partners. We gaan ook verder met het wegwerken van digitale 
kenniskloof.

We zullen als stad meer naar de burger toekomen en proactiever communiceren. Op belangrij-
ke momenten in iemands leven bijvoorbeeld: bij de geboorte van een kind, bij een verhuizing, 
wanneer je je eerste identiteitskaart mag afhalen, wanneer je 18 wordt… Het zijn allemaal mo-
menten waarop je leven als Antwerpenaar een nieuwe wending neemt. Op die ijkpunten moet 
de stad laten voelen dat ze er is voor haar inwoners en dat ze ook allerlei specifieke dienstver-
lening en voorzieningen aanbiedt.

Voor doelgroepen die moeilijk bereikbaar zijn via de traditionele kanalen (mensen die in ar-
moede leven, nieuwkomers, …) schakelen we nog vaker ambassadeurs in en zetten we nog 
meer in gerichte face-to-face communicatie. We zullen bijvoorbeeld het project van de sociale 
adviseurs uitbreiden.
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Antwerpenaars kunnen in alle, uniforme, stadsloketten en districtshuizen terecht 
voor zoveel mogelijk producten en diensten. De openingsuren van de loketten 
worden aangepast en ook afgestemd op werkende antwerpenaars.

We digitaliseren de stedelijke dienstverlening en communicatie.

de kleine antwerpenaar, het stadsmagazine voor kinderen, verschijnt met een 
hogere frequentie.

De stad wordt nog actiever op social media en maakt werk van een open  
databeleid.

We bouwen gebruiksvriendelijke stedelijke applicaties voor smartphones en ta
blets en creëren gratis hotspots op drukbezochte plaatsen.

We communiceren proactiever en zijn er als stad op belangrijke momenten in het 
leven van elke antwerpenaar.

Voor moeilijk bereikbare doelgroepen zetten we nog meer in op gerichte en  
face-to-facecommunicatie. Het project van de sociale adviseurs wordt uitgebreid.

een akaart voor elke antwerpenaar

Begin 2011 lanceerden we de A-kaart als een kaart om de participatie van alle Antwerpenaars 
aan het vrijetijdsaanbod in de stad te verhogen. Met de kaart kan iedereen op verschillende 
plekken in de stad (bibs, musea, zwembaden, …) punten sparen door deel te nemen aan cul-
turele of sportieve activiteiten. De gespaarde punten kan je dan later weer inruilen tegen een 
korting op een andere locatie. Ondertussen zijn er al ruim 100.000 van die kaarten verdeeld 
(waarvan bijna 4.000 aan Omniostatuuthouders die er ook korting mee krijgen in de mees-
te instellingen). Er werden ook nieuwe, niet-stedelijke partners aangetrokken: de Zoo, het 
Modemuseum, AMUZ, de Roma, … De kaart kan nu al op zestig locaties gebruikt worden en de 
komende jaren zullen we dat aanbod nog verder uitbreiden zodat het gebruik van de A-kaart 
nog interessanter wordt.

Maar de A-kaart dient ondertussen ook als bibkaart, als Grabbel- of Swappas (voor jonge-
renactiviteiten) en zal binnenkort ook dienst doen als zwempas. Op termijn verhogen we het 
gebruiksgemak van de kaart door zoveel mogelijk andere toegangspasjes te vervangen door de 
A-kaart. Zo zal je de kaart ook kunnen gebruiken om een Velo te huren, om op het openbaar 
vervoer te stappen, om een sorteerstraatje te gebruiken, voor gepersonaliseerde dienstverle-
ning of informatie via het internet, … 
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Behalve als gebruikerspas zullen we de A-kaart ook op verschillende van die locaties inzetten 
om punten te sparen zodat Antwerpenaars niet alleen beloond worden wanneer ze deel ne-
men aan vrijetijdsactiviteiten maar ook wanneer ze zich duurzaam verplaatsen, hun afval cor-
rect sorteren, of deelnemen aan vrijwilligersactiviteiten, … 

Een gezond financieel beleid

De Antwerpse begroting en de meerjarenplanning zijn al jaren in evenwicht. Meer nog, jaar na 
jaar boeken we een overschot op onze rekeningen. Dat is niet vanzelfsprekend want we betalen 
al jarenlang torenhoge aflossingen en intresten op de historische saneringsleningen die we ge-
erfd hebben. Onderstaande grafiek geeft aan dat we in de periode 2001-2012 niet minder dan 
1.13 miljard € aan kapitaal en intresten hebben betaald. Ook de volgende zes jaren zullen we 
dezelfde budgettaire discipline moeten aan de dag leggen. Dan zal in 2018 de laatste schijf van 
deze megalening afbetaald zijn.

We verhogen het aantal locaties waar je A-kaartpunten kan sparen en inruilen.

we verhogen het aantal toepassingsmogelijkheden van de akaart: ze zal ook ge
bruikt kunnen worden om een velo te huren, om op tram, trein of bus te stappen, 
om een sorteerstraatje te gebruiken, …

Niet enkel deelname aan vrijetijdsactiviteiten wordt beloond, maar ook andere 
vormen vangedrag waarmee je meebouwt aan een aangenamere stad.
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Maar niet alleen de historische saneringslening slepen we mee. Om de OCMW ziekenhuizen 
te verlossen van hun gecumuleerde schuld van 300 mio € hebben we in 2003 een bijkomende 
lening aangegaan. Hadden we dit niet gedaan dan waren de ziekenhuizen failliet gegaan en 
kon de kwalitatieve gezondheidszorg voor iedereen in Antwerpen niet langer gegarandeerd 
worden. Voor deze lening van 300 mio € betalen we sinds 2003 jaarlijks enkel de intrest aan de 
bank. Vanaf 2019 beginnen we ook met de aflossing van het kapitaal dat we op 5 jaar tijd zullen 
terugbetalen. Zo zullen we in 2023 eindelijk volledig komaf gemaakt hebben met de financiële 
gevolgen van het beleid uit de vorige eeuw. 
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Er is dus licht aan het eind van de tunnel en dat eind komt in zicht. Maar we zitten nog wel in 
de tunnel.  Zo zullen we tot eind 2018 jaarlijks nog tussen de 110 en 130 mio € aan die verschil-
lende leningen betalen. Alles samen gaat dit over niet minder dan 725 mio €.  Deze bedragen 
wegen ernstig op onze begroting zonder dat we er iets voor kunnen realiseren.  Nadien valt de 
jaarlijkse last terug tot 69 mio €.  Voorzichtigheid blijft dus geboden zeker omdat we ook in de 
toekomst de belastingen zeker niet willen verhogen.  

Bovendien komen de toekomstige pensioenverplichtingen als donkere wolken op ons af.  Dat 
probleem kennen alle overheden maar in Antwerpen is er iets bijzonder aan de hand.  Sinds 
2006 werven we enkel nog vastbenoemde ambtenaren aan als dat wettelijk verplicht is.  Alle 
andere aanwervingen gebeuren contractueel (zoals bij andere bedrijven).  Voor die contractu-
ele werknemers hebben we een tweede pensioenpijler opgericht zodat hun pensioen in grote 
mate vergelijkbaar is met dat van de vastbenoemden.  Alleen worden de pensioenen voor vast-
benoemde (RSZPPO) en contractuele (RVP) ambtenaren onafhankelijk van mekaar opgebouwd 
en beheerd.  Die loskoppeling heeft voor de stad Antwerpen perverse effecten waardoor onze 
beleidsruimte kunstmatig verkleint.

Doordat we alsmaar minder vastbenoemde ambtenaren hebben stijgen de pensioenuitgaven 
voor die groep maar dalen de inkomsten uit bijdragen.  Het is immers de kleiner wordende 
groep die de pensioenen van de grote groep vastbenoemden van vroeger moet financieren.  
Daarom ‘bestraft’ de federale overheid de stad Antwerpen die ‘te weinig’ vastbenoemden 
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heeft met een zogenaamde responsabiliseringbijdrage.  Die responsabiliseringsbijdrage is een 
percentage van het verschil tussen bijdragen van de Antwerpse vastbenoemden die nog wer-
ken en pensioenen van hen die niet langer werken.  Vandaag is dat ongeveer 40% en prognoses 
wijzen erop dat dit in 2018 zou kunnen stijgen tot meer dan 60%.  Op het eerste zicht lijkt dit 
een begrijpelijke vorm van responsabilisering.  We moeten als stadsbestuur de gevolgen van 
onze eigen beslissingen dragen.  Maar die redenering moet dan wel volledig opgaan.  Bij onze 
contractuele medewerkers speelt immers het omgekeerde.  Voor al die medewerkers betalen 
we pensioenbijdragen maar er is nog bijna geen enkele van hen gepensioneerd.  Voor hen sub-
sidiëren we dus eigenlijk de pensioenen van ex-werknemers van andere bedrijven.  Op de lange 
termijn corrigeert zich dat vanzelf maar vandaag betalen we dus twee keer.  De federale over-
heid moet dit corrigeren.  De bijdragen van de stad Antwerpen voor de verschillende stelsels 
moeten met mekaar in verband gebracht worden.  Responsabilisering kan voor ons maar enkel 
op de totaliteit van onze medewerkers en in beide richtingen.  

Ook de komende legislatuur zullen we dus dezelfde budgettaire discipline als de afgelopen 
jaren blijven aanhouden en opnieuw een begroting en meerjarenplanning in evenwicht neer-
leggen.

In de periode 2014- 2019 zullen we kunnen beschikken over een globale investeringsruimte 
van 637 miljoen euro. Rekening houdende met de voorziene investeringen voor het masterplan 
2020 beschikken we jaarlijks over een investeringsruimte van om en bij de 72 miljoen euro.  
Net zoals voor bedrijven en privépersonen kunnen die investeringen gedeeltelijk met leningen 
worden gefinancierd.  Door ons zuinig beleid en onze overschotten hebben we de voorbije 
jaren veel leningen niet opgenomen. Die luxe zullen we de volgende jaren wellicht minder 
hebben.  Daarom onderzoeken we op welke manier we rechtstreeks financiering kunnen aan-
trekken bij het grote publiek of institutionele investeerders ipv bij de banken.  We bekijken ook 
of we de voordelen op lange termijn van de overschakeling naar contractuele werknemers niet 
al vandaag kunnen beschikbaar maken.   

De opcentiemen op onroerende voorheffing en de personenbelasting in Antwerpen zijn al ruim 
20 jaar niet meer verhoogd. Waar we vroeger zowat de hoogste gemeentelijke belastingdruk 
van Vlaanderen hadden, zitten we nu in de middenmoot. We zullen de Antwerpenaars ook de 
komende legislatuur niet extra belasten. Integendeel, we onderzoeken of we na de afschaffing 
van de vestigingstaks voor particulieren in 2005 ook de vestigingstaks voor startende kmo’s 
kunnen verlagen en de belasting op drijfkracht kunnen vergroenen. De taks op leegstand wordt 
wel verhoogd en we willen ook meer inkomsten kunnen halen uit de tijdelijke innames van het 
openbaar domein voor commerciële doeleinden.

De beste manier om onze inkomsten te verhogen, is ervoor te zorgen dat er steeds meer men-
sen in de stad werken, door meerverdieners en gezinnen van tweeverdieners in de stad te hou-
den en er nieuwe aan te trekken. Zo verhogen we de inkomsten uit de personenbelasting en de 
onroerende voorheffing, zonder de belastingen te verhogen. Dat kunnen we alleen doen door 
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tegen 2019 is de historische schuld van antwerpen weggewerkt.

We verhogen de personenbelasting en onroerende voorheffing niet.

De taks op leegstand wordt verhoogd. Voor startende kmo’s zullen we de vesti
gingstaks verlagen. We onderzoeken hoe we de belasting op drijfkracht kunnen 
vergroenen. 

we onderzoeken de mogelijkheden om rechtstreeks op de markt geld op te halen 
in plaats van bij de banken.

we maken meer gebruik van europese fondsen en subsidies.

Een performante organisatie

Het personeelsbestand van de stad onderging de afgelopen jaren veel veranderingen. Het werd 
niet alleen een pak diverser, maar vooral ook professioneler. Het percentage personeelsleden 
dat op contractuele basis werd aangeworven (met een vergelijkbaar statuut als in de privé-sec-
tor) verhoogde fors ten opzichte van de vastbenoemde werknemers (met het traditionele amb-
tenarenstatuut). 

Voor de contractuele werknemers werkten we wel een aanvullend pensioen uit, zodat ze niet 
benadeeld worden tegenover hun statutair benoemde collega’s. Het loon van stadspersoneel 
ligt nog altijd een pak lager dan in vergelijkbare functies in de privé-sector, maar toch slaagden 
we erin om steeds meer mensen uit het bedrijfsleven aan te trekken. Onder andere door een 
aantrekkelijke werkomgeving te creëren en met name door een wervend toekomstproject uit 
te tekenen. 

Het ietwat verouderde ambtenarenapparaat van tien jaar geleden maakt zo plaats voor een 
performant bedrijf met een modern management. Dat is echter een continu verbeterproces: 
we zullen voortdurend de eigen organisatie kritisch evalueren en optimaliseren, zoals dat ook 
in privébedrijven gebeurt.

te blijven werken aan een nog aantrekkelijkere stad en de bouw van nieuwe, kwaliteitsvolle 
woningen.

Als grootste stad van Vlaanderen krijgen we behoorlijk veel geld van het Vlaamse en het fede-
rale niveau. Maar we kunnen in de toekomst nog meer gebruik maken van de vele fondsen en 
subsidies die ook de EU ter beschikking stelt, onder andere door meer partnerships aan te gaan 
met andere Europese steden.
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De verhuizing van een kleine 3.000 werknemers naar één centraal administratief gebouw, ‘den 
Bell’, levert enorme schaalvoordelen op en beperkt het aantal dienstverplaatsingen waardoor 
er veel efficiënter gewerkt en vergaderd kan worden. Bovendien kwam er heel wat patrimoni-
um vrij dat we ten gelde kunnen maken of een andere invulling kunnen geven. Ook de moder-
ne infrastructuur maakt het mogelijk om op een meer comfortabele, zuinigere en duurzame 
manier te werken. 

De komende jaren nemen we ook de huisvesting van het stadspersoneel dat niet in den Bell 
werkt onder de loep. Waar nodig wordt het gemoderniseerd. Het politiepersoneel verhuist van 
de Oudaan naar een meer aangepaste accommodatie. Er wordt een projectontwikkelingsplan 
opgesteld voor de optimalisatie van het OCMW-congrescentrum Elzenveld. Het administratief 
gebouw De Boogkeers en de ontvangerij van het OCMW worden omgevormd tot een complex 
van winkels en woningen.

De stad richtte de afgelopen jaren verschillende autonome gemeentebedrijven (AG’s) op. Samen 
met de stadsdiensten maken ze de ‘groep Stad Antwerpen’ uit en voeren ze het stedelijk beleid 
uit. Autonome gemeentebedrijven hebben een relatief grote operationele autonomie, waardoor 
ze nog efficiënter kunnen werken dan een klassieke administratieve dienst. Wat ons betreft mag 
die operationele autonomie zelf nog verder gaan, maar alleen als we de strategie nog centraler en 
strakker in handen kunnen houden. Het stadsbestuur is de regisseur van het stedelijk beleid, niet 
de raden van bestuur van die autonome bedrijven. De transparantie en democratische controle op 
de AG’s blijft te allen tijde gevrijwaard blijven en worden de komende jaren nog versterkt. 

Als stad hebben we ook belangen in verschillende intercommunales. We zullen de komende 
jaren onderzoeken hoe we die belangen kunnen optimaliseren en welke synergieën er mo-
gelijk zijn. Idealiter evolueren we naar één stedelijk nutsbedrijf zodat we als stad meer vat 
hebben op alle nutswerken die plaatsvinden op ons grondgebied. Op die manier kunnen we 
de werken perfect coördineren en de hinder voor de Antwerpenaars beperken. Bovendien 
kunnen we zo ook bij nutswerken meer aandacht besteden aan duurzaamheid en groene, 
slimme energie. Zo kunnen we de Antwerpenaar laten genieten van de voordelen van in een 
dichtbevolkt gebied te wonen.

Ook willen we de fusie van de netwerkbedrijven Iveg en Integan. Daarmee realiseren we  
synergie- en schaalvoordelen ten goede van de klant en stad. Synergie voordelen zijn het  
samenvoegen van Integan en Iveg op één site wat zal leiden tot minder overhead en meer  
inkomsten door oa de verkoop van het gebouw. Deze fusie mag geen gevolgen hebben voor 
het personeel. 
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We blijven werken aan een moderne en efficiënte organisatie met bekwaam  
personeel op de juiste plaats.

We moderniseren ook de huisvesting van het personeel dat niet in den Bell werkt.

We versterken de centrale aansturing van en democratische controle op de auto
nome gemeentebedrijven, zonder te raken aan de efficiëntie van hun werking.

we onderzoeken welke synergieën er mogelijk zijn tussen de intercommunales 
waarin we als stad een belang hebben. bedoeling is om de nutswerken op het 
grondgebied van de stad beter te coördineren, de hinder voor de antwerpenaars 
te beperken tot een minimum en meer aandacht te besteden aan duurzaamheid. 
de inkomsten voor de stad blijven wel gegarandeerd. 



	  
	  

AMENDEMENTEN	  PROGRAMMA	  
7	  juli	  2012	  

	  
	  
Blz	  12	  
Willen	  we	  de	  open	  ruimte	  en	  de	  Antwerpse	  rijhuizen	  bewaren,	  dan	  zullen	  we	  wel	  hoger	  moeten	  
durven	  bouwen.	  Op	  bepaalde	  plaatsen	  –	  en	  zolang	  het	  de	  historische	  skyline	  niet	  verstoort	  –	  heeft	  
hoogbouw	  ook	  zijn	  plaats	  in	  de	  stad.	  Maar	  voor	  wat	  hoort	  wat.	  Hoger	  bouwen	  biedt	  voor	  
ontwikkelaars	  heel	  wat	  financiële	  voordelen,	  daar	  mag	  dan	  ook	  iets	  tegenover	  staan:	  Indien	  de	  
ontwikkelaar	  hoger	  wil	  bouwen,	  moet	  hij	  iets	  teruggeven	  aan	  de	  buurt.	  De	  installatie	  van	  
buurtparken	  en	  –pleinen,	  publieke	  fietsenstallingen,	  kinderopvang,	  ondergrondse	  buurtparkings,	  
ontmoetingsruimtes	  voor	  de	  buurt,	  groene	  gevels	  en	  publieke	  groendaken,	  …	  	  geven	  recht	  op	  hoger	  
bouwen.	  In	  alle	  hoogbouwprojecten	  moet	  bovendien	  een	  minimumaandeel	  
meerkamerappartementen	  worden	  opgenomen.	  Dat	  soort	  appartementen	  is	  bij	  uitstek	  geschikt	  voor	  
de	  vele	  flexibele,	  nieuw	  samengestelde	  gezinnen	  maar	  is	  op	  dit	  moment	  nog	  te	  zeldzaam	  in	  
Antwerpen.	  
	  
Indien	  de	  ontwikkelaar	  hoger	  wil	  bouwen,	  moet	  hij	  iets	  teruggeven	  aan	  de	  buurt.	  
In	  hoogbouwprojecten	  wordt	  steeds	  een	  percentage	  meerkamerappartementen	  opgenomen.	  
	  
	  
Blz53	  
	  
Na	  de	  recente	  verlenging	  van	  de	  trams	  5	  en	  10	  tot	  in	  Wijnegem,	  volgen	  er	  daarom	  de	  komende	  jaren	  
nog	  heel	  wat	  tramverlengingen:	  

• tram	  15	  naar	  Boechout	  

• tram	  24	  onder	  de	  Turnhoutsebaan	  naar	  Wommelgem	  met	  aansluiting	  op	  park	  &ride	  aan	  
rond	  punt	  toegankelijk	  vanuit	  de	  R11	  en	  de	  snelweg)	  en	  verder	  parrallel	  aan	  E313	  tot	  aan	  
park	  &ride	  te	  Ranst	  met	  toegang	  vanuit	  E34	  en	  E313	  voor	  de	  congestiegevoelige	  zone.	  

• tram	  7	  naar	  het	  Eilandje	  (nieuw	  havenhuis)	  

• tram	  6	  van	  Metropolis	  tot	  in	  Ekeren	  en	  van	  het	  Olympiadekruispunt	  tot	  in	  Wilrijk	  

• tram	  9	  van	  de	  Gitschotellei	  tot	  in	  Borsbeek	  

• Tram	  2	  en/of	  4	  van	  de	  Kioskplaats	  in	  Hoboken	  tot	  aan	  het	  Schoonselhof	  

• Doortrekking	  van	  tramlijn	  naar	  Zwijndrecht,	  via	  Melsele	  naar	  Beveren	  (complementair	  aan	  
het	  spooraanbod	  op	  de	  spoorlijn	  Sint-‐Niklaas	  –	  Antwerpen.	  

Daarnaast	  komen	  er	  ook	  nieuwe	  tramlijnen:	  	  
• een	  tram	  van	  Eksterlaar,	  via	  de	  metro,	  naar	  Linkeroever	  

• Een	  nieuwe	  tramlijn	  over	  heel	  de	  Leien,	  via	  de	  Noorderlaan	  naar	  Ekeren	  (tram	  23?)	  

• Een	  nieuwe	  tramlijn	  op	  de	  Kaaien	  (tram	  13?)	  en	  op	  de	  Groene	  Singel	  

• een	  nieuwe	  tram	  op	  de	  Bisschoppenhoflaan	  (tram	  12?)	  



• Een	  tram	  (18?)	  op	  de	  Ruggeveldlaan	  die	  Deurne-‐Noord	  en	  Deurne-‐Zuid	  met	  elkaar	  verbindt	  

• Een	  sneltramverbinding	  of	  lightrail	  verbinding	  naar	  Oostmalle	  

• Een	  ‘studententram’	  van	  de	  campus	  in	  de	  binnenstad	  tot	  de	  campus	  Drie	  Eiken	  in	  Wilrijk	  
(tram	  17?)	  

• Een	  nieuwe	  “districtenlijn”	  die	  van	  Hoboken	  over	  Wilrijk,	  Berchem	  en	  Borgerhout	  naar	  
Deurne	  noord	  loopt.	  

Blz55	  
Toevoeging	  laatste	  paragraaf:	  
	  
De	  ingebruikname	  van	  de	  Liefkenshoekspoortunnel,	  de	  aanleg	  van	  de	  tweede	  
goederenspoorverbinding	  naar	  de	  Antwerpse	  haven	  en	  het	  doortrekken	  van	  de	  havenspoorlijn	  11	  
langs	  de	  A12	  naar	  lijn	  Vlissingen-‐Bergen	  op	  Zoom,	  moet	  onze	  haven	  beter	  ontsluitbaar	  maken	  via	  
het	  spoor,	  vracht	  van	  de	  weg	  halen	  en	  capaciteit	  vrijmaken	  op	  de	  bestaande	  spoorlijn	  12	  en	  het	  
bestaande	  ringspoor	  rond	  Antwerpen.	  De	  vrijgekomen	  capaciteit	  kan	  worden	  aangewend	  voor	  
meer	  en	  meer	  frequente	  reizigerspoorverbindingen	  in	  het	  kader	  van	  het	  voorstadsnet.	  
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