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INLEIDING
Bijna twee op drie Borgerhoutenaren stemde in oktober voor een verderzetting van de huidige
progressieve coalitie. Dat hoeft niet te verbazen: Borgerhout is er de afgelopen zes jaar beter op
geworden. De sfeer op de pleintjes is verbeterd, er wordt hard gewerkt aan de openbare ruimte, de
Reuzenstoet en BorgerRio brengen leven in het district en vooral: mensen zijn terug trots op hun district.
Met de PVDA willen we dat beleid graag verder zetten. We willen daarbij verder werken op wat er de
afgelopen jaren gerealiseerd is, om van Borgerhout een district op mensenmaat te maken. In dit
programma maken we concreet hoe we de toekomst voor ons district zien.
In september 2017 startte de PVDA met De Grote Bevraging. Vijf maanden lang trokken vrijwilligers door
het herfst- en winterweer de straat op om een veertigtal programmapunten voor te leggen. Van de bijna
negenduizend Antwerpenaren die de tijd namen om hun gedacht te geven over wat er anders moet in
onze stad, kwamen er meer dan duizend uit Borgerhout. Wat zij ons district toewensen vormt de basis
voor het programma dat hier voorligt. Hun mening werd aangevuld met de ervaringen van zes jaar
progressief bestuur in Borgerhout, de expertise van het middenveld in ons district en de input van de
PVDA wijkwerkingen die al jaren in Borgerhout actief zijn.

BORGERHOUT VAN ONDERUIT
De kennis en creativiteit van de bewoners van Borgerhout over wat er beter kan en hoe we ons district in
handen kunnen nemen is enorm. De 1071 Borgerhoutenaren die deelnamen aan De Grote Bevraging
gaven honderden grote en kleine ideeën over hoe ons district erop vooruit kan gaan. Ook het
Borgerhoutse middenveld, het jeugdwerk, de straatcomités en de culturele verenigingen hebben tonnen
ervaring en expertise over ons district. We willen van die kennis vertrekken om Borgerhout van onderuit
vorm te geven. We willen het beleid in ons district vorm geven in een continue dialoog met de mensen die
er wonen, werken, naar school gaan en zich amuseren.

LEEFBARE WIJKEN MET SAMENHANGENDE BUURTEN
Een Borgerhout op mensenmaat vertrekt van samenhangende buurten in leefbare wijken. We willen
verder bouwen aan wijken waar mensen thuis zijn, waar alles beschikbaar is om kwaliteitsvol te leven en
waar je je vlot en veilig kan verplaatsen. In Borgerhout zijn er drie wijken waar telkens ongeveer 15.000
mensen wonen: Intramuros Noord, Intramuros Zuid en Extramuros. Die drie wijken vormen samen het
Borgerhout dat we kennen. In die wijken liggen er zo’n 19 buurten, denk aan de Collegebuurt, de
Kattenberg of de buurt rond de Gitschotellei. Elk van deze buurten hebben speciﬁeke noden, uitdagingen
en problemen. We willen van elke wijk in Borgerhout op alle vlakken een integrale wijk maken die
bestaat uit samenhangende buurten waarin mensen elkaar kennen, zich thuis voelen en waarin de
Borgerhoutenaar actief kan zijn.
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DE VOORSTELLEN VAN DE PVDA
Om de bevoegdheden van het district Borgerhout ten volle uit te kunnen voeren, is er nood aan het
optrekken van de middelen. Dat moet gebeuren in het kader van een algemene verhoging van de
toelagen voor de districten die verder gaat dan de geplande aanpassing in 2020 en een andere
verdeelsleutel van de beschikbare middelen over de districten.
• We ijveren voor een verdubbeling van het budget voor de districten. Dat is broodnodig om de
bevoegdheden van het district op een goede manier uit te kunnen voeren. We nemen hiervoor contact
op met de andere districten om samen een verhoging te bepleiten.
• De verdeling van de budgetten over de verschillende districten moet anders: het aantal inwoners en
de sociaal-economische status van de inwoners moet (meer) meetellen, zodat de verdeling van de
middelen beter beantwoordt aan de noden die zich in de verschillende districten stellen.
Veel zaken die voor Borgerhout van belang zijn, vallen niet onder de strikte bevoegdheid van het district.
Toch heeft het volgende bestuur ook een rol te spelen als het gaat over de inrichting van de
Turnhoutsebaan, de ontwikkeling van Spoor Oost of de veiligheid in de straten van ons district. We
engageren ons daarom om waar nodig naar de hogere overheden te stappen met adviezen,
aanbevelingen en standpunten. Waar nodig zetten we samen met de Borgerhoutenaren onze eisen
kracht bij.

1. INSPRAAK EN PARTICIPATIE
De toekomst van Borgerhout is niet enkel een zaak van het bestuur, maar van ons allemaal. Hoe meer
we bewoners kunnen betrekken bij het beleid, hoe groter de gezamenlijke kennis en ervaring, hoe groter
de draagkracht van het beleid en de betrokkenheid van de Borgerhoutenaars bij wat er in hun district
gebeurt.
We willen verder bouwen aan een cultuur van inspraak en participatie en vertrekken van de mensen zelf
en de buurten waarin we leven. We brengen samen in kaart wat er nodig is, maar ook welke troeven
iedere buurt heeft om de kleine en grote dromen van Borgerhout te realiseren. Nadien koppelen we terug
naar de buurt om te evalueren hoe het loopt en de vinger aan de pols te houden. We bouwen dit
laagdrempelig uit en zorgen ervoor dat iedereen mee kan.
• Geïnspireerd door het Green Map project brengen we voor elke buurt samen met de bewoners en
verenigingen in kaart wat er is, wat er nodig is, maar ook welke troeven de buurt heeft om de kleine
en grote dromen van Borgerhout te realiseren. Op deze manier kunnen alle Borgerhoutenaars
voorstellen doen over wat er anders kan en met elkaar hierover in gesprek gaan.
• We vertalen het bestuursakkoord en de activiteiten van het district naar iedere buurt, en evalueren
deze op een laagdrempelige manier samen met de mensen uit de buurt.
• We waken erover dat inspraak een vanzelfsprekendheid is voor alle Borgerhoutenaars en besteden
speciﬁeke aandacht aan anderstaligen en personen met een migratieachtergrond, jongeren, senioren
en vrouwen.
• We betrekken de Borgerhoutse verenigingen op structurele basis om deel te nemen aan
inspraaktrajecten en om het districtsbeleid te plannen en evalueren.
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• We introduceren het vragenuurtje opnieuw op de districtsraad.
• Bij nieuwe projecten consulteren we de buurt vóór het ontwerp uitgetekend en de planning opgesteld
wordt.
• We bevragen in het begin en halverwege de legislatuur de Borgerhoutenaars over de algemene gang
van zaken, houden zo steeds de vinger aan de pols en engageren de Borgerhoutenaars om mee ons
district in handen te nemen.
• We werken aan een vlotte, laagdrempelige en transparante communicatie naar de bewoners van ons
district. Bijvoorbeeld door de jaarbegroting op een transparante manier te publiceren en verspreiden
als infograﬁek of door via video de jaarplannen van het district uit te doeken te doen.
• We versterken de informatiecampagne voor stemrecht van niet-Belgen en starten hier al in het begin
van de nieuwe legislatuur mee. We betrekken verenigingen en middenveldorganisaties om een brede
impact te hebben.
• Daarnaast is er ook nood aan een meer algemene sensibiliseringscampagne over het hoe en wat van
de verkiezingen. Veel Borgerhoutenaren zijn niet goed geïnformeerd over het verloop van de
verkiezingen. Zo zouden we kunnen werken met informatieve pancartes op de pleinen.
• We ondersteunen en ontwikkelen de wijkraden verder als heel lokaal niveau van inspraak en waken
erover dat de diversiteit van Borgerhout erin weerspiegeld wordt.

2. JEUGD
Meer dan een kwart van de Borgerhoutenaren is jonger dan 18, wat ons district het jongste van heel
Antwerpen maakt. Tegelijk houdt dit een uitdaging in voor het bestuur om ook al die jonge bewoners van
ons district mee te krijgen en echt een plaats te bieden in Borgerhout. Door hen aan het woord te laten
kunnen we een schat aan voorstellen en engagement aanboren. Door het jeugdwerk in Borgerhout nog
meer te versterken kunnen we die inspraak faciliteren en ervoor zorgen dat er een toegankelijk aanbod
aan sport, spel, cultuur en ontspanning is op maat van alle jonge Borgerhoutenaren.
Centraal in het jeugdbeleid staat vertrouwen hebben in de jongeren zelf. Door te luisteren geven we hen
vertrouwen en waarderen we hun mening. Maar ook bij de uitwerking vertrouwen we op hun
engagement. Het bestuur heeft in de vorige legislatuur dit vertrouwen reeds in de praktijk gebracht via
het PleinPatron(a’s) project dat aantoont dat dit principe uitermate goed werkt. Dit project zetten we
verder en breiden we uit. Ook bij nieuwe projecten vertrekken we vanuit dit vertrouwenskader.
Daarnaast werken we volgens het principe van een open en gratis aanbod op de plaatsen die bekend
zijn voor kinderen en jongeren. Het project van de Speltrappers overtuigde vriend en vijand van haar
effectiviteit en dit project willen we verder uitbouwen. Voor nieuwe projecten gaan we er steeds vanuit
het zo laag mogelijke drempel.
Tot slot erkennen we het jeugdwerk als uitermate belangrijke schakel tussen het bestuur en de jongeren
in Borgerhout. We ondersteunen het Borgerhouts jeugdwerk in hun werking en betrekken het op
structurele wijze bij het beleid. Samen met het jeugdwerk evalueren we het beleid, identiﬁceren we
nieuwe noden en uitdagingen en stemmen we het werk op elkaar af. Om de frisse kijk van jongeren te
onderstrepen, geven we de Borgerhoutse jeugdraad initiatiefrecht op de districtsraad.
• We betrekken jongeren en kinderen op aangepaste wijze bij het beleid. Bij de heraanleg van straten
en pleinen betrekken we jongeren ook buiten de klassieke inspraakkanalen. We maken contact via
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het jeugdwerk en het onderwijs, maar werken bijvoorbeeld ook met concrete bevragingen aan de
schoolpoort of in de klas. We betrekken jongeren ook bij de evaluatie van wat er in Borgerhout
gebeurt.
We besteden speciﬁeke aandacht aan de noden van meisjes. We gaan met hen in dialoog om te
bekijken hoe ook zij zich terug kunnen vinden in het aanbod van het jeugdwerk in Borgerhout en hoe
zij hun ideeën in de praktijk kunnen brengen.
We zetten de succesvolle projecten PleinPatrons (en PleinPatrona’s) en Speltrappers verder en
bekijken of er uitbreiding mogelijk is.
We organiseren, stimuleren en ondersteunen brede evenementen die speciﬁek op jongeren gericht
zijn en die jongeren over alle verschillen heen samenbrengen. We denken hierbij aan sporttoernooien,
muziekevenementen, etc.
We ondersteunen het jeugdwerk in Borgerhout bij het zoeken en omkaderen van vrijwilligers.
We voorzien meer lokalen voor jongeren, van huiswerkklasjes tot jeugdbewegingen. We dringen aan
dat de nieuwe ruimte in de centers hier voor een belangrijk deel voor ingezet wordt.
We nemen initiatieven om meer schoolgebouwen in het district na de schooluren open te stellen voor
de buurt en voor Borgerhoutse verenigingen. We bekijken ook of we via het openstellen van de
schoolgebouwen meer leerlingen kunnen betrekken bij het sport- en cultuuraanbod van het district.
We zetten in op conciërges en sleuteldragers die een respectvol gebruik van de infrastructuur
garanderen.
We onderzoeken hoe we Borgerhout een eigen, betaalbare fuifzaal kunnen bieden.
We voorzien een speelterrein op maximaal 300 meter van thuis voor ieder kind.
Bij de heraanleg van pleinen en straten voorzien we maximaal spelaanleiding
We ijveren ervoor om van Spoor Oost een echt park te maken met aparte zones met aandact voor alle
leeftijdscategorieën.

3. MOBILITEIT
“Maak ﬁetsen in Borgerhout veiliger en vlotter”, dat was het meest voorkomende antwoord van de 1071
Borgerhoutenaren op de open vraag wat ze allereerst zouden aanpakken. De Borgerhoutenaar wil zich
duurzaam met de ﬁets verplaatsen, maar botst, vaak letterlijk, op straten die dat moeilijk en onveilig
maken. Anderen durven met de ﬁets de straat niet op en blijven afhankelijk van de wagen. Onze straten
geven nog te vaak voorrang aan de auto in plaats van de ﬁets en het openbaar vervoer.
Veilige mobiliteit houdt de Borgerhoutenaar duidelijk wakker. Als district zijn we het best geplaatst om de
uitwerking van een vlotte en veilige ﬁetsinfrastructuur op te volgen en bij hogere overheden aan te
dringen om de knelpunten prioritair weg te werken. We bouwen samen met de bewoners een visie uit
voor een ﬁetsvriendelijk Borgerhout.
• We brengen de belangrijkste ﬁetsroutes in en door Borgerhout in kaart en maken er echte ﬁetsassen
van, waarover je je vlot en veilig kan verplaatsen.
• De Turnhoutsebaan is hierin een centrale schakel.
– We werken aan de hand van de conclusies van de Staten-Generaal ons toekomstbeeld voor de
baan uit, met veel plaats voor ﬁetsers en voetgangers en stappen hiermee naar de bevoegde
overheden.
– We dringen bij De Lijn aan op een snelle opening van de premetrostations Drink en Carnot, zodat
de Reuzenpijp door meer Borgerhoutenaren kan worden gebruikt en het aantal bussen bovengronds
kan worden afgebouwd. We onderzoeken ook de mogelijkheid van het openen van het
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premetrostation aan halte Joe English.
• We pleiten ervoor bus 31 opnieuw te laten rijden om de tuinwijk terug aan de sluiten op het openbaar
vervoersnet.
• We dringen aan op dringende maatregelen om risicokruispunten (zoals de kruispunten van de Plantin
en Moretuslei) en -oversteekplaatsen (zoals die aan halte Drink en Stenenburg en de oversteek
tussen het Te Boelaerpark en het Vosplein) veiliger en waar mogelijk conﬂictvrij te maken door zowel
aanpassingen aan de weg als aangepaste afstelling van de verkeerslichten.
• We leggen straten zo aan dat de snelheidsbeperkingen worden afgedwongen. De voorkeur gaat
daarbij uit naar maatregelen die ook voor een vergroening van de straat zorgen, zoals bloembakken
of boomeilandjes. Straten zonder gescheiden ﬁetspad worden zone 30.
• We werken de laatste straten met kasseien weg. Waar zijstraten ﬁetspaden kruisen brengen we
voorrangsstrepen aan.
• We voorzien in iedere buurt toegankelijke en overdekte ﬁetsparkings.
• Omdat de meest duurzame verplaatsing er een is die je niet moet doen, stimuleren we dat er in iedere
buurt voldoende buurtwinkels en voorzieningen zijn. We gebruiken hiervoor de input verzameld bij het
Greenmapping project.
• Om het aantal auto’s in de straten van Borgerhout te doen dalen, stimuleren we bewoners om zich
aan te sluiten bij community-based autodeelsystemen als Dégage of Cozycar.
• Daarnaast bemiddelen we om de parkings van stadsdiensten, bedrijven en winkels ‘s avonds en in het
weekend open te stellen voor buurtparkeren, zodat er minder auto’s in de straten zelf geparkeerd
moeten worden.
• We dringen aan op een verhoging van het aantal Velostationnetjes met extra aandacht voor
Borgerhout Extramuros.
• Er dringen zich speciﬁeke maatregelen op voor de verbetering van de luchtkwaliteit en leefbaarheid
in de Borsbeekstraat.
• We onderzoeken de mogelijkheid om aan een ticket voor de cultuurhuizen in Borgerhout een
vervoersbewijs voor De Lijn te koppelen om bezoekers aan te moedigen zich met het openbaar
vervoer te verplaatsen.

4. LEEFBAARHEID
‘Park Spoor Oost en het Moorkensplein moeten echte groene zones worden’, dat was wat de meeste
Borgerhoutenaars bij De Grote Bevraging aankruisten als antwoord op de vraag wat zij het belangrijkst
vinden in het district. Het valt dan ook niet te ontkennen dat ons district, zeker binnen de Singel, een
groot tekort aan groene en openbare ruimte kent. Bovendien leken de afgelopen zes jaar wel een festival
van de gemiste kansen om Borgerhout te vergroenen. Spoor Oost werd geen park, maar een parking. En
de ambitieuze ombouw van het Moorkensplein tot een groen Reuzenpark werd al in het begin van de
legislatuur van tafel geveegd door het stadsbestuur.
Groen is rustgevend, tempert het geraas van het verkeer, vangt luchtvervuiling op en zorgt voor koelte in
de zomer. Bomen en planten zijn essentieel in een gezonde leefomgeving. Ze zouden een basisrecht
moeten zijn voor elke stadsbewoner. Om voldoende groene omgeving voor elke Borgerhoutenaar te
garanderen is actie nodig op drie niveaus. Grote groene vingers (zoals het Te Boelaerpark, het
Rivierenhof en een echt Park Spoor Oost) die zo diep mogelijk de wijken ingetrokken worden.
Kleinschalige groene open ruimte, op pleinen en terreinen die nu braak liggen, leeg staan of op een
andere manier gebruikt kunnen worden. Elke buurt zou tenminste één ‘pocketpark’ moeten hebben. En
tenslotte de vergroening van elke straat, tussen de parken en groene zones in.
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• Met Green Mapping inventariseren we de mogelijkheden om nieuwe groene ruimte te creëren, zoals
de Kistemaeckersstraat of de hoek Turnhoutsebaan-Stenenbrug, en om te ontharden, zoals het Jan
Borluutplein of het Koxplein.
• We voeren, analoog aan het STOP-principe voor het mobiliteitsbeleid, een volgorde van prioriteiten in
bij de heraanleg van pleinen: 1. maximale groenvoorziening, 2. plek voor jongeren om te spelen en te
sporten en 3. ontmoetingsruimte
• We dringen aan op het aanleggen van een echt ‘Park’ Spoor Oost, met veel groen, ruimte voor
jongeren en cultuur en eventueel nieuwe publieke infrastructuur. Cruciaal is het maken van een
verbinding onder de sporen tussen Spoor Oost en Borgerhout-Noord.
• Nu het stadsbestuur het Masterplan Publieke Functies terug uit de kast heeft gehaald, willen we
maximale groene ruimte realiseren aan het Moorkensplein en aan Den Bretel.
• We vergroenen straten verder met tegeltuintjes, gevelbegroeiing, groenslingers, meer bomen en
groendaken. Waar er enthousiasme is uit de buurt zorgen we voor samentuintjes waar buurtbewoners
samen kruiden, plukfruit of bloemen kunnen groeien. Zo zorgen we niet alleen voor meer groen, maar
ook voor meer ontmoeting in de buurt.
• We voeren positieve acties voor afvalpreventie, waar mogelijk in samenwerking met lokale
handelaars en verenigingen.
• Borgerhout treedt toe tot de Statiegeldalliantie om de eis voor de invoering van statiegeld op
drankverpakkingen kracht bij te zetten.
• Het district ondersteunt repair cafés en deel- en korte keteninitiatieven.
• We brengen de ‘commons’, gemeenschappelijke ruimten en terreinen, in het district in kaart en
ondersteunen de werkingen die er rond bestaan.

5. ARMOEDEBESTRIJDING
Armoede moet de komende zes jaar dé topprioriteit zijn in Antwerpen. Dat was het duidelijke signaal van
de meer dan duizend Borgerhoutenaren die hun mening gaven met De Grote Bevraging. Maar of het nu
gaat over het OCMW, degelijke banen, betaalbaar wonen of de prijs voor water of energie, de meeste
hefbomen om armoede aan te pakken liggen niet in de handen van het district. Toch geloven we dat we
vanuit het district mee het verschil kunnen maken. We denken dan aan het bereikbaar en begrijpbaar
maken van de hulp die bestaat voor mensen in armoede, maar die door andere instanties wordt
aangeboden.
Als het over armoedebeleid gaat, staan de mensen waarover gaat centraal. Mensen in armoede en hun
organisaties hebben de kennis en know-how over hoe we armoede structureel kunnen aanpakken. We
leggen onze plannen daarom aan hen voor alvorens ze uit te voeren en koppelen regelend met hen
terug.
• We richten drie wijkhuizen op, één in elke wijk van Borgerhout. In een wijkhuis kunnen mensen terecht
voor budget-, woon- en arbeidsbegeleiding, voor hulp bij problemen met de betaling van water en
energie, voor ondersteuning bij onderwijs en opvoeding en laagdrempelige hulp door
verpleegkundigen. Daarnaast kan je er ook beroep doen op een rechtenverkenner (zie verder). De
wijkhuizen kunnen worden ingericht, vertrekkend van de bestaande buurthuizen (Zermatt, ‘t
Werkhuys, De Shelter), maar met name in Borgerhout Extramuros moeten we op zoek naar een
nieuwe stek. Dat kan in nieuwe of bestaande infrastructuur. We bekijken welke samenwerking er
mogelijk is met andere initiatieven, zoals de Huizen van het Kind of Dokters Van De Wereld. Discretie
moet verzekerd zijn voor mensen die beroep doen op de diensten van een wijkhuis.
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• Zowel in de wijkhuizen als het districtshuis stellen we een rechtenverkenner aan, die met de mensen
bekijkt of ze wel alle sociale tegemoetkomingen krijgen waar ze recht op hebben. Daarvoor gaan we
een samenwerking aan met deskundige organisaties als Samenlevingsopbouw of het CAW. We
bekijken ook welke mogelijkheden er zijn om rechten die door het district verleend worden, zoals de
korting voor het lidgeld van jonge sporters, automatisch toe te kennen.
• Heel wat mensen hebben recht op de sociale derdebetalersregeling bij de huisarts, zodat ze minder
geld op tafel moeten leggen om naar de dokter te gaan. Maar erg weinig mensen zijn zich hiervan
bewust. Met het district sensibiliseren we artsen om tot een bredere verspreiding van dit systeem te
komen en bekijken we de mogelijkheid om de administratie voor artsen en groepspraktijken te
vergemakkelijken.
• Het district voert een armoedetoets in om de effecten van bepaalde beslissingen op het leven van
mensen in armoede in beeld te brengen en te evalueren of het beleid de inclusie van mensen in
armoede verhoogt.
• We zetten het project ‘Soep op school’ en de ﬁnanciële ondersteuning van ‘Fruit op school’ verder. We
proberen deze projecten uit te breiden, bijvoorbeeld door te ondersteunen bij het inschakelen van
vrijwilligers om de werkdruk voor de deelnemende scholen minimaal te houden.

6. CULTUUR
Borgerhout heeft heel wat te bieden op vlak van cultuur. Enkele van de meest gerenommeerde
Antwerpse cultuurhuizen bevinden zich in ons district en heel wat verenigingen stimuleren de uitoefening
van verschillende kunsten. Toch blijft het een uitdaging om alle Borgerhoutenaren te bereiken met het
aanbod van cultuur. Om daar verandering in te brengen willen we de verschillende kansengroepen
bevragen naar hun noden en samenwerken met de organisaties die hen vertegenwoordigen om de
programmatie af te stemmen op de Borgerhoutse diversiteit.
Jong geleerd is oud gedaan. Daarom willen we kinderen al van jonge leeftijd met cultuur in contact
brengen, bijvoorbeeld via de school. Het rijke culturele middenveld in Borgerhout kan daarbij een
belangrijke hefboom zijn.
• We starten een project op periodiek een zang-, dans- en/of theatervoorstelling te maken met de
leerlingen van de verschillende scholen in Antwerpen, begeleid door professionele kunstenaars en in
samenwerking met Borgerhoutse culturele organisaties (zoals de verschillende koren, ‘t Akkoord,
Madam Fortuna, ...). Door met de voorstelling te touren langs de verschillende Borgerhoutse
cultuurhuizen, brengen we kinderen en hun ouders in contact met elkaar en het cultuuraanbod in
Borgerhout.
• We ijveren voor het verder diversiﬁëren van het cultuuraanbod in Borgerhout om verschillende
doelpublieken aan te spreken (jong en oud, met en zonder migratieachtergrond, hoog en laag
opgeleid).
• Er is een dringende nood aan betaalbare ruimte om iets te organiseren of om te repeteren,
bijvoorbeeld voor toneelverenigingen. Daarnaast willen we ook toegankelijke atelierruimte voorzien,
zodat wie met een talent aan de slag kan, daar een plaats voor vindt.
• We brengen de bibliotheek onder in de Peperbus en bouwen ze uit tot een echte wijkbibliotheek die in
contact staat met de buurt.
• We maken verder gebruik van het districtshuis als locatie voor vernissages, fototentoonstellingen, etc,
zowel van professionele als van amateurkunstenaars. We zorgen voor een brede bekendmaking van
wat er in het districtshuis gebeurt.

7

BORGERHOUT OP MENSENMAAT

• We richten een gedenkteken voor de ‘doden van Borgerhout’ die zijn gevallen voor het algemeen
stemrecht aan ‘den Bougie’.
• We ondersteunen ‘t Werkhuys in het uitbouwen van een kwaliteitsvolle infrastructuur.
• We zorgen voor een verlengstuk van de academie in Borgerhout Intramuros, bijvoorbeeld in het kader
van de brede school.
• Naar de analogie van de korting op het lidgeld van jonge sporters, voorzien we een toelage om de
drempel naar de academie te verlagen.

7. SAMENLEVEN
Ons district is superdivers. Borgerhoutenaars zijn trots op de diversiteit van de mensen en de
verenigingen in de buurt. Maar niet iedereen heeft het zo begrepen. Discriminatie en racisme blijven
schering en inslag en staan in de weg dat iedereen zich goed voelt in zijn of haar buurt. Met het district
willen we uitdragen dat we ﬁer zijn op de diversiteit die Borgerhout Borgerhout maakt. En we nemen
initiatieven om het samenleven te bevorderen.
• Het district draagt uit dat we trots zijn op de diversiteit in Borgerhout. We zetten de verschillen, de
meertalige realiteit en de solidariteit in Borgerhout op een positieve manier in de verf. In het
straatbeeld, in campagnes, in de communicatie van het district. Het gaat hierbij zowel om etnischculturele diversiteit als diversiteit in gender, seksuele geaardheid en personen met een beperking.
• We voegen een antidiscriminatiecharter toe aan het subsidiereglement voor verenigingen, nu die
bevoegdheid volledig bij het district komt.
• We ondersteunen en coördineren initiatieven voor vorming van leerlingen, leerkrachten en
stadspersoneel over racisme en discriminatie, gender, LGBT+ en mensen met een beperking door
gespecialiseerde organisaties zoals Samenlevingsopbouw, School Zonder Racisme, Wel Jong Niet
Hetero, Çavaria…
• We zoeken aansluiting bij ECCAR, de Europese coalitie van steden tegen racisme, om ervaringen over
racismebestrijding uit te kunnen wisselen.
• We zetten op 21 maart, de internationale dag van de strijd tegen racisme, een initiatief op in
Borgerhout, of nemen deel aan de jaarlijkse nationale betoging tegen racisme in Brussel rond die
datum.
• We nemen initiatieven om positieve contacten tussen jongeren en politie te bevorderen en
bemiddelen om de inzet van wijkteams voor te laten gaan op interventieploegen en patrouilles in
combi.
• We duiden of verwijderen standbeelden en straatnamen die koloniale ﬁguren verheerlijken.
• We voegen nieuwe standbeelden toe en noemen straten of pleinen naar personen als Nelson
Mandela, Patrice Lumumba of Mohammed Abdelkrim el Khattabi.
• We werken niet samen met bedrijven die de bezetting van Palestina steunen.
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