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1.	RECHT	OP	DE	STAD

1.1. Voor een stad op mensenmaat

“Ik ben hier niet gekomen met een tweedekker.
Ik ben hier niet gekomen om Antwerp Airport te promoten.
Ik ben hier niet gekomen om reclame te maken voor de betonboeren achter de BAM of achter U-Place.
Ik ben niet gekomen om op mijn knieën te gaan voor projectontwikkelaars, immobiliënkantoren en inte-
rimbureaus.

Ik ben hier omdat ik het absurd vind dat nu ook de steden de concurrentie van allen tegen allen aangaan.
De wedloop om ieder een eigen luchthaven uit te bouwen, in een land dat nauwelijks een erwt groot is,
de wedloop voor het grootst mogelijke winkelcomplex,
de wedloop om zo plat mogelijk op de buik te gaan om de hoofdkwartieren van multinationals aan te trekken,
de wedloop om de taksen op drijfkracht en bedrijfsterreinen zo diep mogelijk te doen zakken,
de concurrentie van alle steden tegen elkaar.

Ik ben hier omdat ik van mening ben dat de stad geen jackpot is.
Een stad is meer.
Ik ben hier omdat ik vind dat Antwerpen Wijnegem Shoppingcenter niet is.
Antwerpen is meer.

Waarvoor staat een stad? Vanwaar komt het woord gemeente?
Van de gemeenschappelijkheid. Van een plek waar mensen samen wonen, leven en werken.
In het Frans heet dat: ‘une commune’ en niet ‘un supermarché’.
Het is hoog tijd dat er in dit land een globaal stedelijk beleid komt waarbij elke stad haar eigen troeven 
kan uitspelen.
Een coherent beleid met een globale kijk op investeringen en ontwikkeling.
Een totaalvisie met eenzelfde gemeentebelasting, eenzelfde belasting op drijfkracht en een herfinancie-
ring van de steden.

Ze vragen ons: ‘Zijn jullie dan tegen het herwaarderen van wijken?’
Natuurlijk niet.
Het is goed dat er in de stad wordt geïnvesteerd.
Het is goed dat wijken worden opgewaardeerd.
Maar ze ‘vergeten’ de mensen.

Kijk naar het Zuid, kijk naar het Eilandje.
Wat gebeurt er?

Ten eerste hebben ze een heilige schrik om in te grijpen in de privé. 
Ze durven de waanzinnige huurprijzen niet te blokkeren. 
En dus wordt wonen in die buurten voor heel wat mensen onbetaalbaar.
Zo worden Antwerpenaren uit de stad gedreven.
De wijk is dan wel opgewaardeerd, maar niet meer voor dezelfde mensen.
En alle miserie wordt samengedreven in wijken zoals de Luchtbal,
ver weg uit het zicht van de projectontwikkelaars,
ver weg uit het zicht van de toeristen.

Ten tweede bouwen ze de sociale voorzieningen in de wijken af, stap na stap.
Antwerpen had zes polyvalente en goede stadsziekenhuizen, midden in de buurten, toegankelijk voor de 
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mensen. Die gaan ze op termijn vervangen door drie mastodontprojecten, ver weg en duur.
Antwerpen had stedelijke scholen in alle wijken, een voorbeeld van volksonderwijs voor heel het land. 
Maar er is jarenlang niet in geïnvesteerd, de daken lekken en nu moeten ze in allerijl containerklassen en 
zelfs schoolboten neerzetten.
Ze sluiten verschillende wijkbibliotheken. Lokale postkantoren verdwijnen, het buurtwerk wordt afge-
bouwd, kruideniers en krantenwinkels worden weggeconcurreerd door megamarkten en in sommige wij-
ken is er zelfs geen wasserette of bankcontact meer.
Maar het meest problematische is dat de stad haar eigen sociale sleutels weggeeft.
Het havenbedrijf werd verzelfstandigd, het stedelijk onderwijs werd verzelfstandigd, de OCMW-zieken-
huizen werden verzelfstandigd, net als de sociale projecten in de woningbouw.

De stad geeft de sleutels weg aan de privé, aan apolitieke managers
en voortaan moet het allemaal gaan ‘zoals in een bedrijf’,
met divisies die winst maken, met studenten die voortaan cliënten heten en patiënten die nu consumen-
ten worden, en vooral… met prijzen die voortaan ‘marktconform’ zijn.
‘Marktconforme prijzen’, dat wil gewoon zeggen dat de exuberante prijzen van de privé nu overgeplant 
worden naar de publieke diensten. 
Dat wil zeggen dat een stadsdienst als VESPA kleine appartementen verkoopt voor 300.000 euro;
dat een rugscan in een stadsziekenhuis nu duurder is dan in de privé;
dat we steeds verder af zijn van het gratis en kosteloos onderwijs.
Dat wil zeggen dat iedereen een nummer wordt en dat de grootste numero’s van boven staan.

Aan de bestuurders van deze stad zeggen wij:
wij kijken door de chique vierkleurenfolders heen,
en wij zien wat er aan het gebeuren is met Antwerpen:
het sociale weefsel van publieke voorzieningen wordt vervangen door het koude weefsel van geld en 
prestigeprojecten.
Dát is de asociale stroming,
en die stroming bedreigt de stad.

Zij waarderen de stad op, maar hun stad is van beton.
Het is hoog tijd dat we de mensen opwaarderen.

Alle Antwerpenaren hebben recht op de stad,
niet alleen die met een dikke portefeuille, maar allemaal.
En daarvoor heb je een visie nodig, een totaal andere visie, een publieke visie.
Wij willen opnieuw integrale wijken.
Dat zijn wijken waar wonen betaalbaar is;
met goede scholen in de buurt en waar je niet dertig kilometer moet rijden om je kind naar school te 
brengen.
En met wijkgezondheidscentra, naar het voorbeeld van Geneeskunde Voor Het Volk.
Dat zijn wijken waar er weer postkantoren zijn, bibliotheken, jeugdhuizen, groen en speelgelegenheid.

Dat is perfect mogelijk als we opnieuw een progressief belastingstelsel zouden hebben.
Ik betaal belastingen, jij betaalt belastingen, wij betalen belastingen en zij betalen steeds minder belas-
tingen.
Minder belastingen op drijfkracht, minder belastingen op bedrijfsterreinen, minder vennootschapsbelas-
tingen en al helemaal geen vermogensbelasting.
Dat scheelt de stadskas en de staatskas miljarden euro per jaar.
Met dat geld kunnen we 50.000 nieuwe sociale woningen bouwen in Antwerpen, van een goede kwaliteit.
Dan kunnen er opnieuw toegankelijke en polyvalente ziekenhuizen worden uitgebouwd, en dan kan er einde-
lijk opnieuw geld zijn voor een masterplan om het volksonderwijs in Antwerpen verder uit te bouwen.
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Want de grootste leugen van deze tijd, is dat er geen geld is.
Wat ontbreekt zijn niet de middelen,
wat ontbreekt is de politieke wil om opnieuw een publieke sociale visie uit te bouwen.

We moeten het niet onder stoelen of banken steken,
er zijn twee visies op de stad die lijnrecht tegenover elkaar staan.
Een commerciële visie, die vertrekt van beton en privé.
En een publieke visie, die vertrekt van de mensen en van een rechtvaardige fiscaliteit.
Dát is de echte inzet van de verkiezingen.
Wat is de beste stadsvisie voor de 21e eeuw, deze eeuw vol turbulenties en crisissen?

Zij beweren dat de inzet van de verkiezingen er een andere is.
Zij beweren dat de enige vraag is wie er van voor op de tandem zit:
de reclameman of de tweedekker.
Laat u niet misleiden,
de vraag is niet wie er van voor op de tandem zit,
de vraag is in welke richting de tandem rijdt.
In een commerciële richting of in een publieke richting.
Verkiezingen zijn geen reclamestunt, verkiezingen moeten opnieuw om inhoud draaien.

Men moet mij niet komen vertellen dat de crisis geen gevolgen heeft voor de steden.
De Wever wil van deze verkiezingen gebruikmaken om agitatie te voeren tegen de Walen. Voorwaar een 
visionair project. Alsof de Walen Antwerpen zouden bedreigen.
Wij willen van deze verkiezingen gebruikmaken om te mobiliseren tegen de crisis. Want het zijn niet de 
Walen en niet de Grieken die onze stad bedreigen. 
Het is de crisis die onze stad bedreigt.
Niet alleen vanwege die vele verschoppelingen uit Spanje en Portugal die hier aankomen;
niet alleen omdat de werklozen die door de regeringsmaatregelen onder de armoedegrens worden ge-
duwd, óók in onze stad leven;
niet alleen omdat de Vlaamse regering de bankencrisis afwentelt op De Lijn, de tickets duurder maakt en 
de nachtbussen uitbesteedt aan de privé;
niet alleen omdat minister Vanden Bossche de subsidies voor sociale woningen opnieuw terugdraait;
niet alleen omdat dit stadsbestuur met heel veel stedelijk geld heeft gegokt in Dexia;
niet alleen omdat 750 personeelsleden van de stad dat pokerspel van Dexia met hun job hebben moeten 
bekopen;
maar vooral omdat dit stadsbestuur een tunnelvisie heeft en – ondanks de crisis – de marktogica in steeds 
meer domeinen binnenbrengt.

De markt kan de problemen van de 21e eeuw niet oplossen.
Niet in het onderwijs, niet in de huisvesting, niet in de gezondheidszorg.
Wij hebben opnieuw een publieke visie nodig,
dát is de inzet van deze verkiezingen.
Op 14 oktober zal de PVDA een verkozene halen in het stadhuis.
Wij zullen moeten vechten voor elke stem, vanaf nu.
Antwerpen is veel te belangrijk om haar over te laten aan een commerciële visie.
Wie een sociaal Antwerpen wil, heeft maar één keuze en dat is de PVDA.

Maar hoe kunnen één of twee verkozenen van de PVDA het verschil maken?
Wij kunnen het verschil maken omdat wij op een andere manier aan politiek doen.
Omdat wij zeggen: er is leven buiten het schoon verdiep,
meer nog, het échte leven speelt zich af buiten het schoon verdiep.
En wij willen een contract sluiten met al onze kiezers, en met de bevolking van Antwerpen.
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Wij beloven dat wij zes jaar lang de mensen zullen betrekken bij onze voorstellen.
Wij beloven dat onze agendapunten zullen vertrekken van wat er leeft in de wijken.
En wij beloven vooral dat wij zullen dúrven de mensen te mobiliseren om zaken te veranderen.
Ons contract is dat wij de druk van onderuit zullen organiseren.
En zo de dingen veranderen.
Kijk naar de Lange Wapper.
‘Walk and don’t look back’, zei de burgemeester toen.
Door de druk van onderaf komt die brug van fijn stof en internationaal transport er niet.
Dat is onze visie en dat is waarom wij ook met één of twee verkozenen het verschil kunnen maken.

Tot slot nog dit. Ik heb mensen van andere partijen horen zeggen dat de PVDA vandaag de partij is waar 
alle ontgoochelden zich bij aansluiten.
Wel integendeel.
Bij de PVDA sluiten vandaag mensen aan die nog dúrven te vechten voor een ideaal,
en die deze idealen nergens anders nog vinden.
Jullie hebben groot gelijk.
Wij hebben samen een contract om te gaan voor een stad op mensenmaat.

Ik dank u.”
Toespraak van Peter Mertens, 
lijsttrekker gemeenteraad Antwerpen, op de verkiezingsmeeting in Antwerpen, 2 juni 2012.

1.2. De stad wordt overspoeld door de neoliberale vloedgolf

De stad staat niet buiten de samenleving, ze is geen neutrale plek. In de stad komen maatschappelijke 
tegenstellingen dikwijls scherp naar boven. Dat Opel sluit of Crown Corks, heeft gevolgen voor de stad. 
Dat de regering 100.000 werklozen onder de armoedegrens duwt met haar degressieve werkloosheids-
uitkeringen, ook dat voelt de stad.

Steden zijn levende organismen, ze staan niet stil, ze veranderen, ontwikkelen zich, worden groter. Een 
eeuw geleden woonde tien procent van de wereldbevolking in steden, nu is dat al meer dan de helft. Je 
kan de dynamiek van een stad niet begrijpen als je alleen binnen de muren kijkt, een stad is in voortdu-
rende wisselwerking met de omgeving. 

De oude middeleeuwse steden vormden zich tot aan de Tweede Wereldoorlog om tot industriesteden 
waar ook de arbeidersbeweging wortel schoot en zich heeft ontwikkeld. Maar in de jaren 60 werd in 
Vlaanderen de nieuwe industrie ingeplant langs grote verkeersassen en industrieterreinen op het plat-
teland. Weg van de stad, dat ‘verdorven oord van socialisme’. Het woon-werkverkeer met zijn pendelaars 
en files groeide en groeide. Meer tweeverdieners en arbeiders met een behoorlijke job trokken naar ‘de 
buiten’. Het was de ‘stadsvlucht’ van dat deel van de werkende klasse dat het zich kon permitteren.

Zo ontstond in de jaren 80 een stedelijk probleem. In de grote steden concentreerde zich de meeste 
armoede. Het bestuur en de diensten van die steden waren erg gepolitiseerd en gebureaucratiseerd. Toe-
gang was vaak afhankelijk van politieke connecties en partijkaarten. Er moest verandering komen in dat 
stedelijk beleid. Aanvankelijk kwam er een accent op geïntegreerde buurtontwikkeling, op armoedebe-
strijding en op het tegengaan van sociale ongelijkheid.
Maar dat veranderde in het begin van de jaren 2000. De neoliberale golf bracht een heel andere visie op 
de stad met zich mee. Over die neoliberale stadsvisie heerste een oorverdovende eensgezindheid bij alle 
partijen: liberalen, christen- en sociaaldemocraten, nationalisten. Het virus sloop zelfs voor een deel bin-
nen bij de groenen, in Mechelen bijvoorbeeld. De marktvisie op de stad was voortaan bon ton.
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Die marktvisie is een concurrentiële visie waarin de steden zich – ook internationaal – tegen elkaar uit-
spelen met grote projecten – ‘flagship projects’ – en met campagnes waarin ze zich promoten als resi-
dentiële, commerciële en toeristische trekpleister. Dat leidt tot interstedelijke competitie die omfloerst 
‘citymarketing’ heet, en deze marsrichting wordt actief door de Europese Unie gepromoot. Zo moeten de 
steden opnieuw aan belang winnen en de ‘betere middenklasse’ weer aantrekken. Onze stad kreeg een 
marketingstrategie, een slogan en een logo en probeert met een Vlinderpaleis en een indrukwekkend 
MAS in competitie te gaan met andere Europese steden. De stad is ondertussen een product geworden 
om te verkopen aan investeerders, bedrijven en toeristen.

Dat steden naar ‘de markt’ trekken om er zich in de vitrine te zetten voor projectontwikkelaars, vastgoed-
makelaars en het toerisme heeft alles van doen met de financiering van steden en gemeenten. Het fede-
rale en gewestelijke politieke niveau heeft de steden en gemeenten almaar meer middelen ontnomen. Zo 
komt het dat steden niet langer zelf grote sociale projecten kunnen uitwerken en daarvoor dus uitwijken 
naar de privé in publiek-private partnerschappen.

Het is de neoliberale illusie van de profit fall: trek grote projecten en ondernemingen aan en iedereen zal 
ervan profiteren. Het tegendeel is waar. Deze visie op de stad vergroot de tegenstellingen en verkleint het 
‘recht op de stad’ voor grote groepen in de samenleving. Deze herwaardering van de stad verloopt immers 
volgens de marktlogica. De prijs van de sociale woningen wordt ‘marktconform’ en dus onbetaalbaar, de 
toegang tot openbare ziekenhuizen wordt moeilijker door de toenemende commercialisering, de eerste-
lijnszorg in de wijken gaat achteruit, bibliotheken en zwembaden worden duurder… Het sociale weefsel 
van publieke voorzieningen wordt vervangen door het weefsel van geld en prestigeprojecten. Dat is ook 
een federale en gewestelijke tendens die nog zal toenemen met de besparingen in het sociaal beleid en 
op het middenveld (samenlevingsopbouw, buurtwerk, jeugdwelzijnswerk, seniorenbeleid, opvang nieuw-
komers, Nederlandstalige lessen…) 
Waar de voorzieningen worden weggehaald, groeit de miserie, én de tendens naar ‘gewapend bestuur’, 
zoals de Franse socioloog Loïc Wacquant het benoemt.

Je kan dan wel nieuwe pleinen en parken aanleggen of prestigeprojecten uitwerken, als je niet investeert 
in mensen krijg je wijken zonder leven. Dan krijg je een Schijnpoortwijk of Luchtbal zonder bankcontact, 
zonder postkantoor, zonder buurtbibliotheek, zonder tandarts en met slechts één apotheek. Waar ook 
een deel van de middenstand wegtrekt: de wasserette, de beenhouwer, de kruidenier…

In plaats van een beroep te doen op meer inspraak van de bevolking, op het publiek, om de gepolitiseerde 
en gebureaucratiseerde stadsdiensten te verbeteren, gebeurde het omgekeerde. Er werd meer en meer 
een beroep gedaan op de privé, op publiek-private projecten en op het uitbesteden van opdrachten en van 
het stedelijk patrimonium. Zo gaf de stad veel sleutels tot verandering over aan zogenaamde autonome 
bedrijven. In die bedrijven wordt de greep van de privé groter en groter. 

De stadsdiensten werden omgedoopt tot bedrijfseenheden en later tot bedrijven. Managers kwamen er 
aan het roer. Er werden tactische en strategische doelstellingen geformuleerd. De publieke opdrachten 
werden uitgeschreven in ‘flows’ en processen. En tot op de minuut getimed en in kaart gebracht. Dienst-
verlening, zorg en klantvriendelijkheid werden zo voor het stadspersoneel opeens een ‘product’.

Deze bedrijfslogica vertrekt niet van behoeften van mensen maar van cijfers en commerciële strate-
gieën. Deze logica meet de minuten waarop een vraag van iemand aan een loket wordt afgewerkt, maar in-
tussen  wordt het loket onderbemand om te besparen op personeel. Deze logica telt de bezoekers van een 
wijkbibliotheek en sluit die vervolgens wegens te lage cijfers. Deze logica vervangt een vaste werkster in 
een school door een privé poetsfirma omdat het goedkoper is en ze vergeet daarbij dat de werkster ook 
mee thee zet voor de kinderen, de vaat doet voor de leerkrachten en inspringt bij school- en kerstfeestjes. 
Deze logica vervangt vaste, goed opgeleide medewerkers door sociale tewerkstelling, door vrijwilligers 
of door digitale dienstverlening.

Zo groeit er een tweedeling en discriminatie in de dienstverlening, in de diensten, in de tewerkstelling 
en verloning bij de overheid.
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De sociale visie op de stad wil diensten toegankelijk maken voor iedereen, de sociaal zwaksten be-
schermen en collectieve voorzieningen uitbouwen die aan iedereen ten goede kunnen komen. De com-
merciële, liberale visie werkt voor wie het kan betalen en vindt dat er voor de anderen enkel een minimale 
voorziening moet zijn.

Het Antwerpse Bestuursakkoord 2007-2012 was het akkoord waarover sp.a, CD&V, Open VLD en N-VA het 
eens werden om de stad te leiden. Dat akkoord ademde de commerciële visie uit. Het richtte zich op het 
aantrekken van bedrijven, van projectontwikkelaars en van toeristen. Het wilde geen armen als inwoners 
en het trok liefst tweeverdieners aan. 

Het gevolg? De stad zorgde voor dienstverlening aan bedrijven, zelfstandigen en hoger geschoolde 
inwoners. Ze richtte een bedrijvenloket in, zorgde voor meer vrijstelling van de belasting op drijfkracht 
en op kantoorruimte. Ze renoveerde handelspanden om ze daarna terug aan de privé te geven. Ze organi-
seerde digitale dienstverlening.

Maar de sociaal zwakke groepen kregen de druk van de activering voor wie werkloos is of een leefloon 
krijgt. Ze kregen cameratoezicht en GAS-boetes. Wie vooraf niet betaalt, krijgt een ziekenhuisraadpleging 
ontzegd. En ze kregen de druk van de verdringing uit bepaalde wijken na de opwaardering ervan door 
projectontwikkelaars.

Wijken werden opgewaardeerd maar daarmee gingen ook de prijzen – in de eerste plaats de woningprij-
zen – de hoogte in. En zo vertrokken meer armere groepen uit de wijk. In theorie wordt een goede sociale 
mix als streefdoel vooropgesteld, in de praktijk is er een verdringingsbeleid van migranten, laagopgelei-
den en werklozen (en van andere sociaal ‘onaangepasten’ zoals illegalen, daklozen, druggebruikers…) 
Dat proces waarbij de oorspronkelijke bewoners uit stadswijken plaats moeten maken voor iets meer 
verdieners, heet gentrificatie. Dat gebeurde in het Zuid en met het Eilandje. Hoe meer je ’t stad is van ie-
dereen hoort, hoe minder deze stad echt van iedereen wordt. ’t Stad is meer en meer van wie centen heeft.

De citymarketing promoot de stad om privé-investeerders aan te trekken en is een feel good communica-
tie naar de bevolking. Ze brengt professionele folders uit over de realisaties van de stad, vooral over de 
heraanleg van straten en parken. Zo vervangt de communicatie de inspraak. De deuren van het stadhuis 
blijven gesloten, bijvoorbeeld voor de duizenden klachten van sociale bewoners die voor allerlei kosten 
moeten opdraaien die ze soms zelfs nooit hebben gemaakt. Onze enquête bij 4.700 Antwerpenaren geeft 
aan dat nauwelijks 15 procent – voornamelijk hoger opgeleiden – tevreden is over de inspraak. En dat 
meer dan een derde er zéér ontevreden over is. De gemiddelde score voor inspraak is dan ook slechts 44 
op 100, een dikke buis.

1.3. Wij eisen voor àlle Antwerpenaren het recht op de stad op 

Het recht op wonen, gezondheidszorg, onderwijs, werk, cultuur, inspraak en publieke ruimte vormen sa-
men het integrale ‘recht op de stad’. 

Wij willen het weefsel van geld en prestige weer vervangen zien door een sociaal weefsel. Wij verde-
digen de stadsvernieuwing en -herwaardering vanuit een publieke logica. We pleiten voor een integrale 
hernieuwing. Dat wil zeggen dat er naast de ruimte, met groen en pleinen, vooral op de mensen ingezet 
wordt. Een ‘integrale wijk’ is een wijk waar wonen betaalbaar is; waar gezondheidszorg toegankelijk en 
betaalbaar is; waar onderwijs toegankelijk, betaalbaar en degelijk is; met voldoende publieke voorzie-
ningen dichtbij de mensen: bibliotheken, zwembaden, kinderopvang, speelpleinen, sportinfrastructuur, 
cultuur, groenonderhoud…; waar er buurtwerk is; waar nutsvoorzieningen zoals containerparken gratis 
blijven; waar het recht op betaalbare mobiliteit aanwezig is; en waar ook opnieuw post- en bankkantoren 
aanwezig zijn.
Opgelijst: een integrale wijk betekent voor ons onder meer een wijk

– met een goede school 
– waar wonen betaalbaar is voor de brede bevolking
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– met toegang tot gas, water en elektriciteit voor iedereen (verbod op afsluitingen)
– met dokter, tandarts en apotheker (goede en goedkope eerstelijnszorg)
– met een postkantoor (met internettoegang) en een kantoor van een openbare bank
– met voldoende groene ruimte en speelgelegenheid (zoals Linkeroever werd aangelegd)
– met ontmoetingscentra en jeugdhuizen
– met respect en diversiteit
– met een gratis containerpark, 52 gratis vuilniszakken per jaar en voldoende huisvuilophaling
– met wijkagenten die in de wijk zelf wonen en de mensen kennen
– met een wijkinfrastructuur: een wijkbibliotheek, eventueel een wasserette van de stad…
– met openbaar vervoer en publieke fietsen (Velo)
– met een middenstand: kapper, bakker, kruidenier, bankcontact…

In die wijk is er volop inspraak van de bevolking. Inspraak in het woningbeleid via een woonraad, in het 
zorgbeleid via een gezondheidsraad en in het wijkbeleid via de wijkraad. Zo houdt de stad de sleutels 
voor haar beleid weer zelf in handen. Zo kan ze zorgen voor echt publieke diensten met een publiek be-
stuur en dat is niet hetzelfde als een partijpolitiek bestuur. Diensten met echte inspraak van vakbonden 
en gebruikersorganisaties 

Stel je voor dat de stad zou vertrekken van een sociale, menselijke visie en niet langer van een bedrijfsvi-
sie. Wat voor een stad zou je dan dromen?

Stel je voor dat er terug een openbare bank komt, zodat een Dexia-scenario voor gemeenten niet langer 
kan.

Stel dat het stadsbestuur je op je waarde schat en je het vertrouwen geeft om mee te denken over deze 
stad. Over hoe alles zou moeten, hoe alles zou kunnen. Dat er een positieve, motiverende sfeer zou zijn 
waarin je met andere collega’s kunt werken aan deze droom van een stad.

Stel dat je zou mogen meebouwen aan de punten waaraan de PVDA wil werken: toegankelijke gezond-
heidsdiensten, de bouw van sociale woningen, de overkapping van de ring. Dat je mocht werken in een 
kinderkribbe, school of ziekenhuis met voldoende personeel en met aandacht voor de mens, want daar 
doe je het immers voor. Stel je voor dat kwaliteit weer primeert op zakencijfers en menselijk contact op 
virtuele dienstverlening.

Wel, dat is wat wij vragen. Wij vragen het recht op de stad voor alle Antwerpenaren. Niet meer of niet 
minder.
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Het programma van PVDA+ kreeg vorm via een enquête bij 4.704 
Antwerpenaren en na elf discussiemomenten

De PVDA+ campagne voor de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen startte met een groot-
schalige bevraging in januari en februari 2012. 4.704 Antwerpenaren gaven daarbij hun me-
ning over wat er anders moet in Antwerpen en over hoe zij hun stad dromen.

De PVDA+ bevroeg de Antwerpenaren naar elf thema’s: wonen, gezondheid, onderwijs, 
veiligheid, belasting en taksen, groen en ruimte, mobiliteit, werk, diversiteit, vrije tijd (sport, 
ontspanning, cultuur) en kindvriendelijkheid. 

Bij elk thema konden de deelnemers uit vier voorgestelde eisen kiezen of zelf een eis 
voorstellen. Daarna moesten de drie belangrijkste thema's worden gekozen. Vervolgens 
kon je ook je appreciatie geven over de inspraak en dienstverlening. En tot slot was er na-
tuurlijk ook plaats voor eigen voorstellen.

In het opstellen van de bevraging betrokken we onze leden en kregen we de hulp van socio-
logen. Ook de resultaten werden opgemaakt in samenwerking met mensen van de vakgroep 
sociologie.

Twee thema’s sprongen heel duidelijk naar voor uit de enquêteresultaten. Meer dan de helft 
(53,5 procent) ziet toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg als allerbelangrijkste pijn-
punt in de stad. En bijna één op twee Antwerpenaren (44,5 procent) vindt betaalbaar wonen 
het belangrijkste punt. 

Vervolgens is er een cluster van thema's waarover de Antwerpenaar bezorgd is: het gaat 
dan over veiligheid, onderwijs, belastingen en taksen. Bijna een derde van de sinjoren (30,6 
procent) kruist toegankelijk onderwijs aan als eerste punt.

De volledige enquêteresultaten kan je terugvinden op http://antwerpen.pvdaplus.be.

We schreven al dat de meerderheid van de deelnemers aan onze enquête het stadsbestuur 
buist voor wat betreft de inspraak. Met de PVDA+ daarentegen gingen we verder op onze 
weg van bevragen en bediscussiëren. Op elf publieke gespreksmomenten in april en mei 
2012 brachten Peter Mertens,de lijsttrekker voor de Antwerpse gemeenteraad en Mie Bran-
ders, tweede op die lijst, de enquêteresultaten naar voren om met de aanwezigen over de 
mogelijke politieke gevolgtrekkingen te discussiëren. Er namen 800 mensen deel aan deze 
gespreksronde, waarbij alle districten werden aangedaan.

Het uiteindelijk resultaat van dat alles vind je in dit programma. Het is dat van jou.
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2.	Programmapunten

2.1. Recht op gezondheid

Enquête

De gezondheidszorg is de grootste ‘zorg’ van de Antwerpenaren: 53 procent van de ondervraagden kruis-
te dit thema aan als hun grootste bekommernis. Daarbij schuiven liefst 41 procent van de ondervraagden 
gratis geneeskunde zoals bij de groepspraktijken van Geneeskunde Voor Het Volk naar voor als eerste 
punt’ Maar ook ‘het openhouden van ziekenhuizen zoals Sint-Erasmus en Stuivenberg’ staat bij 26 pro-
cent als eerste aangestipt.

Vaststellingen

Eén.	De	sociale	ongelijkheid	heeft	een	weerslag	op	de	gezondheid.
De levensverwachting van iemand uit de lagere sociale klasse is drie tot vijf jaar lager dan de levensver-
wachting van iemand uit de hogere klasse. De verwachting in goede gezondheid te blijven ligt voor een 
arbeider of werkloze zelfs achttien à vijfentwintig jaar lager dan voor een hoog opgeleide met een goede 
baan. Werksituatie, huisvesting en inkomen bepalen dus veel als het op gezondheid aankomt.

De gezondheidszorg wordt door privatisering en commercialisering meer en meer een koopwaar i.p.v. 
een basisrecht.

Dat versterkt de sociale ongelijkheid op het vlak van gezondheid nog.

Twee.	De	gezondheidszorg	is	duur.
Grote steden als Antwerpen kennen een toename van jonge gezinnen met een lager sociaal profiel. Van-
daag al groeien in één op vier van de Antwerpse gezinnen de kinderen op met periodes van armoede. 
Daarnaast is er de vergrijzing. De crisis maakt het plaatje compleet: een groeiende groep kan de gezond-
heidszorg niet meer betalen.

– Eén Antwerpenaar op zeven – 14 procent – stelt gezondheidszorg uit om financiële redenen. 
Voor Vlaanderen is dat gemiddeld 11 procent, en dat was vier jaar geleden maar 5 procent.

– De Antwerpenaar stelt omwille van financiële redenen een bezoek aan de tandarts (48%), de 
huisarts (34%) en de specialist (34%) het meeste uit. Daarna komt uitstel van aankoop van ge-
neesmiddelen (16%). We zien twee grote problemen. Ten eerste zijn er te weinig betaalbare tand-
artsen. Je kan weldra opnieuw aan iemands gebit zien uit welke inkomenscategorie hij/zij komt. 
En ten tweede is er het probleem van de beschikbaarheid en betaalbaarheid van huisartsen.

– Het hoogste percentage Antwerpenaren dat zegt geneeskundige zorg uit te stellen omwille van 
financiële redenen, zien we bij alleenstaande ouders (29%), bij mensen die arbeidsongeschikt 
zijn (39%), bij werkzoekenden (37%) en bij mensen zonder diploma (28%).

Drie.	Het	ziekenhuisaanbod	wordt	afgebouwd.
De vroegere OCMW-ziekenhuizen werden in 2004 verzelfstandigd tot het ZiekenhuisNetwerk Antwerpen 
(ZNA), met als gevolg dat de stad niet meer financieel verantwoordelijk is voor de tekorten Die worden 
voortaan verhaald op het personeel en op de patiënten. Dit zijn de gevolgen voor de patiënten: 

– Moeilijker toegang. Dertien jaar geleden telde onze stad naast het revalidatieziekenhuis Gali-
fort nog zes volwaardige OCMW- ziekenhuizen: Hoge Beuken, Middelheim, Elisabeth, Erasmus, 
Stuivenberg, en Palfijn. Een sterk netwerk van tweedelijnszorg dicht bij de mensen. De neolibe-
rale hervormingen bouwden dat zorgweefsel af. De laatste jaren gaat het snel. Nadat ze in 2003 
eerst Sint-Elisabeth in de binnenstad en eind vorig jaar Sint-Erasmus als acute ziekenhuizen 
hebben gesloten, gaat nu ook Stuivenberg volgen. Deze drie ziekenhuiscampussen zijn of wa-
ren centraal in de woonwijken ingebed. Het stadsbestuur van sp.a, CD&V en N-VA wil op ter-
mijn naar drie grote mastodontziekenhuizen. De buurtziekenhuizen worden verder afgebouwd. 
Maar voor patiënten, hun familie en hun huisartsen is het essentieel dat er een volwaardig 
ziekenhuis is in de buurt, waar ze vlot naartoe kunnen.
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– Hogere kosten. De ZNA-ziekenhuizen geven de commerciële invulling de nadruk. Ze drijven een 
kostenbeheersing door en beschouwen patiënten als ‘klanten’. Gevolg: snelle afhandeling, 
voorrang aan technische interventies, zonder integrale zorg. Om commerciële redenen beslis-
ten de ZNA-ziekenhuizen in april 2011 deconventionering toe te laten. Deze deconventionering 
– het niet meer werken aan de vastgelegde tarieven – zorgt voor supplementen van twaalf pro-
cent in de radiologie. Voor een routine rugscan moet de patiënt in de ZNA-ziekenhuizen 30 euro 
zelf betalen. Vroeger was dat 10 euro. 

– Hogere drempels. Eerst centen daarna pas zorg, want je betaalt waarborgen tussen 25 (met 
SIS-kaart en identiteitskaart) en 100 euro (zonder SIS-kaart en identiteitskaart). Dat is de hui-
dige standaardprocedure in de ZNA-ziekenhuizen. Zo is in heel Antwerpen de toegankelijkheid 
voor medische zorg in de ziekenhuizen afgenomen.

Vier.	Er	is	een	tekort	aan	huisartsen.
Antwerpen kampt met een tekort aan huisartsen, vooral in bepaalde wijken. Vandaag telt de stad 449 
actieve huisartsen voor 505 000 officiële inwoners. Dit betekent: één huisarts per 1125 inwoners.

449 actieve artsen is nog een overschatting want de artsen van Zwijndrecht zijn inbegrepen en veel 
artsen werken niet fulltime omwille van familiale redenen of ze combineren hun praktijk met onderzoek, 
lesgeven, werk als sportarts of voor Kind en Gezin… En zestig procent van de Antwerpse huisartsen is 
ouder dan vijftig jaar.

Vijf.	Er	zijn	te	lange	wachttijden	voor	psychologische	hulp.
In Antwerpen zijn de wachttijden voor een betaalbare psycholoog veel te lang. Voor een begeleiding in de 
psychiatrische thuiszorg loopt de wachttijd op tot twee jaar. 

De visie van de PVDA+

Het recht op gezondheid is veel breder dan het recht op geneeskundige verzorging. Preventie, in de ruime 
betekenis, is gebaseerd op een goede sociale zekerheid, een gezond leefmilieu, een betere bescherming op 
het werk en degelijke woningen. Als de stad op die terreinen goed voor haar inwoners zorgt, is dat de beste 
preventieve gezondheidszorg. De PVDA wil extra aandacht voor een fatsoenlijke job voor iedereen, voldoen-
de gezonde en betaalbare woningen, een goede luchtkwaliteit door de overkapping van de ring, meer publiek 
groen, meer speelpleintjes, gezonde voeding voor iedereen met meer sociale wijkrestaurants en drinkfon-
teintjes in scholen, wijken en openbare gebouwen, veilige wandel- en fietspaden, en toegang tot sport voor 
iedereen. In een groeiende stad met veel geboortes moeten de centra van Kind en Gezin een centrale rol 
krijgen. Hun project ‘huis van het kind’ behelst medische controle en preventie, opvoedingsondersteuning en 
huistaakbegeleiding. De stad moet dergelijke projecten ondersteunen, logistiek en met personeel.

In de Antwerpse praktijken van Geneeskunde Voor Het Volk verzorgen we 7350 patiënten in twee multi-
disciplinaire gezondheidscentra die gratis gezondheidszorg verstrekken. Elke dag worden we geconfron-
teerd met mensen die op zoek zijn naar een huisarts.
De PVDA geeft prioriteit aan de eerstelijnsgezondheidszorg. De huisarts kent de patiënt het beste. Hij/zij 
beheert het medische dossier, is de vertrouwenspersoon en is het best geplaatst om de patiënt, indien 
nodig, door te verwijzen naar een specialist.

De stad moet ZNA uitbouwen tot een bastion van sociale geneeskunde. De stad heeft nog altijd, ondanks 
de verzelfstandiging, grote invloed en bevoegdheid bij het beleid van de ZNA-ziekenhuizen en hun spe-
cialisten. ZNA moet de conventionering verplicht opleggen aan de specialisten. Het Universitair Zieken-
huis Antwerpen (UZA) kan als model dienen. Daar is er verplichte conventionering. Het grootste deel van 
de specialisten werkt er in gesalarieerd verband (zoals vroeger de statutaire OCMW-specialisten) en be-
steedt tachtig procent van z’n werktijd op UZA en slecht twintig procent in zijn privépraktijk. Als dat voor 
de professoren en academische specialisten van een derdelijnsziekenhuis kan, dan moet dat ook voor de 
ZNA-ziekenhuizen kunnen. Door de privépraktijk van specialisten thuis te beperken komt er meer ruimte 
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voor consultaties in de poliklinieken van ZNA. Dan worden de wachtlijsten drastisch ingeperkt en kunnen 
patiënten ook voor betaalbare zorg snel geholpen worden.

Vroeger al deden ZNA en UZA voor bepaalde geneesmiddelen gezamenlijke aankopen via aanbestedin-
gen, met forse prijsdalingen tot gevolg. ZNA kan een sleutelrol spelen bij gezamenlijke aankopen door 
alle Antwerpse ziekenhuizen. In het Jaarverslag 2006 schreef de ZNA-directie: ‘Door gezamenlijke aan-
koop van allerlei soorten producten en door vast te leggen dat ZNA voor een afgesproken periode bepaal-
de producten alleen bij een bepaalde leverancier zal kopen, kon ZNA bij 52 leveranciers gunstige prijzen 
bedingen, wat op één jaar acht miljoen euro opbracht. Mede daardoor werd het verlies van –14,6 miljoen 
euro in 2004 teruggebracht naar –5,3 miljoen euro in 2005.’ Door een consequente toepassing van het 
kiwimodel moet het mogelijk zijn de supplementen op medisch materiaal voor de patiënt weg te werken. 
Deze supplementen vormen volgens een studie van de CM een belangrijke reden waarom patiënten zich 
vandaag in de schulden moeten steken om hun ziekenhuisfactuur te kunnen betalen.

Betere uitbouw van sociale en geconventioneerde tandartsenpraktijken binnen alle ZNA ziekenhuizen om 
het tekort op dat vlak op te vangen.

Iedere Antwerpenaar die dat nodig heeft, moet vlot toegang hebben tot betaalbare en kwaliteitsvolle psy-
chologische en/of psychiatrische hulp. De stad moet samen met de CAW’s, de CGGZ’s van Antwerpen een 
actieplan opstellen om de wachtlijsten voor psychologische begeleiding weg te werken Er moeten struc-
tureel financiële maatregelen komen zodat de betaalbaarheid en toegankelijkheid gegarandeerd zijn.

De voorstellen van de PVDA+

1. Het stimuleren en uitbouwen van wijkgezondheidscentra, naar het model van Geneeskunde 
Voor Het Volk. Een gezondheidscentrum in elke wijk, met gratis en kwaliteitsvolle zorg.

2. De raadplegingen bij de huisarts moeten gratis zijn, ofwel door het forfaitsysteem, door 
volledige terugbetaling door het ziekenfonds, of door veralgemening van de derdebetalers-
regeling.

3. Opnieuw uitbouwen van ZNA tot een net van zes volwaardige buurtziekenhuizen, met toe-
gankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg.
– Heropenen van Sint-Erasmus als volwaardig ziekenhuis, en behoud van Stuivenberg.
– Verbod op ereloonsupplementen en verbod op deconventionering van alle ZNA-specia-

listen tijdens hun werktijd voor ZNA.
– Afschaffing van de verplichte waarborgregeling in de ziekenhuizen.
– Toepassing van een veralgemeende derdebetalersregeling. 
– Al het medische materiaal, (wegwerpmateriaal, contraststoffen, toestellen, implantaten, 

prothesen, geneesmiddelen...) moet door de ZNA-ziekenhuizen gezamenlijk via open-
bare aanbesteding (kiwimodel) worden aangekocht.

4. Uitbouw van toegankelijke en betaalbare tandartspraktijken.
5. Uitbouw van toegankelijke en betaalbare wijkcentra van Geestelijke Gezondheidszorg.
6. Ondersteuning van specifieke projecten van Kind en Gezin ter bestrijding van de gevolgen 

van armoede op de gezondheid van Antwerpse kinderen.
7. Sport voor iedereen.
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2.2. Recht op wonen

Enquête

Wonen kwam bij de enquête het tweede vaakst naar voor als prioriteit. 45 procent vindt betaalbaar wonen 
het belangrijkste punt voor een programma. Heel veel deelnemers aan de enquête willen ‘goedkoper wo-
nen’ en vragen een ‘verlaging van de huur- en woonkost’. 

Vaststellingen

Eén.	Antwerpen	heeft	de	hoogste	woonquote	van	Vlaanderen.
In Antwerpen besteedt een gezin gemiddeld meer dan dertig procent van het inkomen aan woonkost. 
Nergens in het land is dat hoger. Geen wonder dat één op tien gezinnen een probleem heeft om de huur 
te betalen of de woonlening af te betalen. Maximum een derde van het gezinsinkomen zou naar woonkost 
plus energie mogen gaan maar in Antwerpen betaalt een kwart van de bevolking meer. De hoge woon-
kost duwt mensen in de armoede. Een huis kopen lukt jonge koppels niet meer zonder hulp van familie. 
Tenzij ze zich voor vijfentwintig of dertig jaar aan een banklening binden. Sinds 2000 zijn de prijzen voor 
appartementen en huizen verdubbeld. Antwerpen kent de grootste prijsstijging in Vlaanderen. Bouwpro-
motoren vragen ‘zotte prijzen’; woningen zijn vaak de helft te duur. 

Twee.	De	meerderheid	huurt.
De meerderheid van de Antwerpse gezinnen huurt een woning: 53 procent van de woningen in de stad 
zijn huurwoningen, vooral op de private huurmarkt want slechts één op tien woningen is een sociale 
huurwoning. Het stadsbestuur klopt zich op de borst omdat volgens de Vlaamse wetgeving maar 9 pro-
cent sociale woningen moet worden voorzien. Maar opgelet: alleen de districten Antwerpen (17 procent) 
en Hoboken (11,3 procent) halen meer dan het wettelijke streefcijfer. De andere districten halen minder. 
Berendrecht heeft 8,3% sociale woningen, Borgerhout 7,3%, Berchem 5,5%, Wilrijk 5,4%, Deurne 4,4%, 
Merksem 3,0% en Ekeren sluit af met nauwelijks 0,5% sociale woningen. 

En waarom kijkt het stadsbestuur niet eens naar Nederland, waar 32% van de woningen sociale huur-
woningen zijn? Rotterdam en Amsterdam halen zelfs 51,2%. Frankrijk telt 17% sociale huurwoningen. 
Daar is het wettelijk streefcijfer onlangs naar 20% sociale woningen verhoogd. Met sancties voor gemeen-
ten die hier tekortschieten.

Kortom Antwerpen heeft veel te weinig sociale huurwoningen. Er lopen in Antwerpen 22.386 aanvragen 
voor een sociale woning, Een stijging met 2. 823 aanvragen op twee jaar tijd.

De N-VA bakt het hier bij monde van Liesbeth Homans helemaal bruin: ‘We kunnen niet onbeperkt so-
ciale woningen bijbouwen. Dat vreet aan de publieke ruimte en kost te veel geld.’ 

Grote groepen in onze stad hebben bijna geen toegang tot een woning op de private huurmarkt. In de 
huurdersbeweging horen we veel verhalen van mensen die reageren op een advertentie maar te horen 
krijgen dat de woning niet voor hen is of niet meer beschikbaar zou zijn. Waarom? Ze hebben ‘onvol-
doende inkomensgaranties’ (geen vaste job), ze spreken met een accent, ze hebben een ‘vreemde’ naam, 
of een ‘te groot gezin’. 

‘Geen dak boven het hoofd hebben, zorgt voor weer nieuwe problemen: met de gezondheid, het werk, 
de kinderen. Wij zijn echt problemen aan het creëren.’ Deze grief van het Centrum Algemeen Welzijn is een 
aanmaning aan de stad: investeer meer in huisvesting, zo niet zal de nasleep heel duur zijn, niet alleen 
financieel maar ook menselijk.

De visie van de PVDA+

Een	wooncode	voor	de	private	huurmarkt.	
In de private woningmarkt moet er dringend een maximumhuurprijs komen op basis van grootte, kwa-
liteit, comfort, ligging... Dat de regels voor de sociale huisvesting strenger zijn dan voor de privémarkt, 
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zegt veel over de cowboymentaliteit daar. Iedereen kan bij wijze van spreken verhuren wat hij wil. Een 
kleine studio met veel gebreken, voor 600 euro of meer per maand? Dat kan, daar staat geen enkele 
sanctie op. De PVDA+ pleit voor een nieuwe huurwet naar Nederlands model: met een Huurcommissie die 
een wooncode oplegt en huurprijzen plafonneert op basis van objectieve criteria zoals de kwaliteit van 
de woning, de isolatie, de ligging, enz. Zo hebben verhuurders er baat bij dat de woningen onderhouden 
blijven en kunnen huisjesmelkers geen krotten meer verhuren aan woekerprijzen. Wie iets wil verhuren 
moet dan een conformiteitsattest ondertekenen met daarin een garantie op kwaliteit en een correcte 
prijs-kwaliteitsverhouding. 
Het is zoals woonspecialist professor Luc Goossens zegt: ‘De regering moet werk durven maken van een 
fundamenteel sociaal grond- en pandenbeleid waarbij ze de vrijemarktmechanismen aan banden legt 
om zo wonen tenminste voor het zwakke kwart van de bevolking eindelijk betaalbaar te maken.’ Die vrije 
markt werkt immers niet in functie van de reële behoeften, maar van de opbrengsten uit de woningbouw.

Een	ambitieus	plan	voor	nieuwe	sociale	woningen.	
Wonen is een universeel basisrecht. Ook de Verenigde Naties benadrukken dat recht op wonen. Voor de 
overheid impliceert het een plicht: de plicht om dat recht op wonen te garanderen. Er is schaarste op de 
woningmarkt en die jaagt de prijzen naar omhoog. Er moeten dringend meer woningen komen, wooneen-
heden die jonge werkende gezinnen in staat stellen op eigen benen te staan. Woningen ook voor de ou-
deren, die andere woonbehoeften hebben. En ook voor wie uit de economische boot vielen en verstoken 
blijven van het recht op een degelijke betaalbare woning.

Vandaag leven 100.000 Antwerpenaren op of onder de armoedegrens. Werk en wonen zijn de belang-
rijkste hefbomen om uit die armoede te geraken. Maar de stad telt amper 23.653 sociale woningen. Ze 
heeft er zeker 75.000 nodig, met de verwachte bevolkingsaangroei van twintig procent in de komende 
twintig jaar.

Er zijn dus 50.000 extra sociale woningen nodig. Dat moeten niet allemaal nieuwe woningen zijn. Be-
staande sites kunnen gerenoveerd worden tot sociale woningen.

Voor wie achterovervalt van dit cijfer: zo wereldvreemd is het niet, hoor! Kijk maar eens naar de gigan-
tische wachtlijst van 22.386, al zijn de criteria om recht te hebben op een sociale woning nog zo streng. 
Grotere gezinnen staan er dikwijls meer dan vijf jaar op, zonder uitzicht op een woning. In het jaar 2030 
zal de stad honderdduizend inwoners meer tellen. Waar moeten die gaan wonen? Zonder radicale ingreep 
wordt degelijk wonen helemaal onbetaalbaar. 

Zo komen we bij de kern van de zaak: betaalbaar wonen staat mooi in Vlaamse en Antwerpse bestuurs-
akkoorden maar zolang dat een engagementsverbintenis is en geen resultaatsverbintenis, blijven de 
mensen soms letterlijk in de kou staan.

Sociaal	wonen,	ook	voor	wie	een	job	heeft.
In het Vlaams Huurbesluit van 2008 werden nieuwe inkomensgrenzen voor sociaal huren vastgelegd. Als 
alleenstaande mag je maximaal een inkomen van 19.800 euro hebben, als samenwonende 29.000 euro. 
Heel veel mensen vallen zo uit de boot voor een sociale woning, gewoon omdat ze een normaal betaalde 
job hebben. Op die manier krijgt sociaal wonen een stigma, iets voor mensen met een laag inkomen. De 
oorspronkelijke bedoeling van sociaal wonen was totaal anders. Toen in 1961 voor het eerst inkomens-
grenzen werden vastgelegd, kwam nog zestig procent van de bevolking in aanmerking voor een sociale 
woning. ‘De sociale huursector was oorspronkelijk bedoeld voor een brede groep van de bevolking. Maar 
vandaag is de toegang redelijk selectief’, zegt woonspecialiste Sien Winters.

De stad Antwerpen heeft een uitzondering op die criteria gemaakt. Bij nieuwe en gerenoveerde sociale 
woningen moet de helft gaan naar werkende mensen en senioren. Prima misschien, om te verhinderen 
dat sociale woonwijken arme getto’s worden! Alleen… het aanbod vergroot er niet door. En dus vallen 
duizenden Antwerpenaren met een laag inkomen uit de boot. Bart de Wever wil die Antwerpse uitzon-
dering zelfs uitbreiden naar alle sociale woningen. Het doorsnee inkomen van de huurders bij de sociale 
woningmaatschappij Woonhaven bedraagt nu 12.000 euro per jaar. Veel leefloners met een jaarinkomen 
van 10.000 euro per jaar huren een sociale woning. Als het van De Wever afhangt zou een flink deel van 
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hen geen sociale woning meer kunnen betrekken en overgelaten worden aan de huisjesmelkerij op de 
private huurmarkt.

Wij willen een combinatie maken. Wij willen de inkomenscriteria optrekken naarmate er meer sociale 
woningen bijkomen. Want wie er even over nadenkt weet dat het hoofdprobleem het aanbod blijft. Er 
zijn vooral veel kwaliteitsvolle sociale woningen te kort. Dat is ons uitgangspunt: deze stad heeft 50.000 
nieuwe sociale woningen nodig waar zowel mensen met een laag inkomen, als senioren en gewone wer-
kende Antwerpenaren terecht kunnen. 

De	stad	moet	de	regie	van	het	woonbeleid	terug	in	eigen	handen	nemen.
Vroeger was VESPA een echte stadsdienst, een instrument van de stad voor de woonpolitiek. Oorspronke-
lijk stond VESPA voor: ‘Vereniging voor Economische en Sociale Projecten Antwerpen’. In de neoliberale 
mallemolen werd dat veranderd in een autonoom gemeentebedrijf AG VESPA, ‘Autonoom Gemeentebe-
drijf Vastgoed- En StadsProjecten Antwerpen’. Het ‘sociale’ is daarmee weg. Het autonoom gemeentebe-
drijf specialiseert zich nu in het opkopen van krotten, het renoveren ervan met gemeenschapsgeld en de 
verkoop daarna. Tussen 2003 en 2011 heeft AG VESPA welgeteld 151 woningen op de markt gebracht. Zo 
gaan we er dus niet komen.

Gezien het grote tekort aan betaalbare huurwoningen moet VESPA de woningen die ze opknapt in de 
eerste plaats betaalbaar verhuren in plaats van ze te verkopen.

Het stadsbestuur pakt uit met een aantal grote projecten. Maar het probleem is dat het bij elk van die 
projecten de grond eerst uit handen geeft aan private ontwikkelaars. De stad moet de regie terug in eigen 
handen nemen. Zo creëer je een context waarin de stad actief naar gepaste huurpanden zoekt. Zo stuur 
en reglementeer je de aanwending van de panden en belet je overdaad aan studentenkamers, winkels of 
(lege) kantoorruimtes.

Een goed instrument van sociaal beheer maakt het mogelijk dat de stad verkrotte woningen onttrekt 
aan de eigenaar, in beheer neemt en renoveert en dan aan sociaal aanvaardbare prijzen verhuurt. Meer 
sociaal beheer zorgt voor meer kwaliteitsvolle en betaalbare woningen op de huurmarkt.

Dan kan de stad via Woonhaven een versnelling realiseren in de renovatie van de 1500 sociale wonin-
gen die momenteel leegstaan. Er is dringend nood aan een beleid dat niet uitgaat van de markt en van 
zwakke normen maar van wat nodig is.

Een	maximumfactuur	voor	de	huurlasten.
De huur van de sociale woning hangt af van het inkomen. Maar de extra huurlasten – water, liften, het 
onderhoud van de gemeenschappelijke delen… – niet. Die extra lasten swingen de pan uit. Er zou een 
maximumfactuur voor moeten komen, met een maximum van tien procent van je huurprijs. Je kan de ge-
meenschappelijke kosten ook drukken door de inwoners meer te betrekken: met kortingen voor wie de 
haag wil scheren, wil schilderen of klusjes wil uitvoeren. Dat is beter en goedkoper dan alles aan de privé 
uitbesteden.

Nieuwe	sociale	woningen	en	renovatie	gaan	hand	in	hand.
Er is bijna dertig jaar niet geïnvesteerd in sociaal wonen en dat laat zich voelen. Door wanbeheer en een 
kortetermijnvisie werd jaar na jaar bespaard op personeel en niet meer geïnvesteerd in onderhoud. Op 
korte termijn was de balans dan telkens wel in evenwicht, maar dat wreekt zich uiteraard op de lange ter-
mijn. Heel veel sociale woningen verkommeren. Woonhaven beschikt over 16.000 wooneenheden, waar-
van er 12.000 voor 1980 zijn gebouwd. Dikwijls zijn die verouderd en slecht geïsoleerd. Er is dus heel veel 
renovatiewerk.

Maar die renovatie moet verstandig worden aangepakt. Maak mensen niet jaren op voorhand ongerust 
over een nakende renovatie. Verplicht hen niet te verhuizen om ze dan aan hun lot over te laten. Sluit 
na de renovatie de deur van de woonst niet voor de oude huurders door de huurprijs zwaar te verhogen 
‘conform de marktwaarde’. En laat renovatiewerken niet aanslepen. Bijna tien procent van de sociale 
woningen staat leeg, dat is veel te veel. De derde blok van de Silvertop in Hoboken (200 woningen) staat 
al bijna zes jaar leeg!

De cyclus moet worden omgedraaid. De stad moet bij de regie van de renovatieprojecten een actieve rol 
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spelen: bouw eerst nieuwe sociale woningen zodat een deel ervan kan dienen als (tijdelijke) woonst voor 
sociale huurders van wie de woning gerenoveerd wordt. Zo geef je elke sociale huurder meteen een goed 
alternatief, en creëer je tegelijk meer nieuwe sociale woningen.

Objectieve	criteria	in	plaats	van	de	‘marktwaarde’.
Sind 2008 werd de ‘marktwaarde’ ingevoerd als basis voor de prijsberekening. Alle partijen waren het 
daarmee eens. Zowel de sp.a (stadspartij), de N-VA als de Open VLD. Maar ook Groen. Dat is al te absurd, 
want die zogenaamde ‘marktwaarde’ weerspiegelt helemaal niet de reële waarde van een woning. Alle 
economen en specialisten zijn het er over eens dat de woningprijzen vandaag overgewaardeerd zijn. Het 
is dus absurd om de oververhitte en exuberante prijzen van de private woningmarkt als ijkpunt te nemen 
voor de prijs voor de sociale woningen. Sociaal wonen moet vertrekken vanuit een heel andere logica, en 
de prijs moet gebaseerd zijn op de bouwkost.1 

De	voorstellen	van	de	PVDA+

1. Een wooncode voor de private huurmarkt.
2. De bouw van 50.000 sociale huurwoningen. De inkomenscriteria voor de toegang tot 

sociale woningen moeten drastisch omhoog, gelijklopend met de uitbreiding van de so-
ciale woongelegenheid.

3. De stad moet de regie van het woonbeleid terug in eigen handen nemen. Er moet een 
Woonraad komen waar (sociale) huurders inspraak krijgen in het beleid van de stad.

4. De extra huurlasten in sociale woningen mogen maximaal tien procent van de huurprijs 
bedragen.

5. Bij renovatie van sociale woningen moet aan de bewoners eerst een andere sociale (ver-
vang-)woning aangeboden worden.

6. De sociale huurprijs moet gebaseerd zijn op het inkomen van de huurders en op de kost-
prijs van de woning, en niet op de oververhitte ‘marktconforme’ prijzen.

2.3. Recht op ruimte 

Enquête

In de PVDA-bevraging drong een vijfde van de 4.704 respondenten expliciet aan op een overkapping van 
de ring, tegen lawaai en fijn stof. PVDA+dokter Dirk van Duppen stelde in de groepspraktijk van Genees-
kunde Voor Het Volk vast dat zestig procent van de kinderen onder de zes jaar al een anti-astmapuffer 
heeft moeten gebruiken. Dat is niet normaal. Veel patiënten hebben ook slaapproblemen of voelen zich 
opgejaagd door het onophoudelijke lawaai van de ring. De Gezondheidsmonitor Antwerpen 2011 meldt 
dat één op vijf Antwerpenaren last heeft van lawaaihinder en één op zeven van slaapstoornissen met 
matige tot ernstige impact. Voor vele wijken stelt het constante lawaai van het verkeer op de ring een 
belangrijk probleem. Er zijn nauwelijks nog plaatsen in Antwerpen waar mensen gezond kunnen slapen 
met het venster open.

Vaststellingen

Een	autostrade	door	de	stad.
Antwerpen is de enige grote Europese stad met een autostrade (de ring) dwars door de agglomeratie. De 

1 Een voorbeeld. De bouw van een appartement in een woonblok kost 140.000 euro (zonder de grondprijs). Stel dat je dit bedrag 
wil recupereren op 35 jaar. Dat geeft dan afgerond                              euro als referentiehuur per maand. Gezinnen met een laag 
inkomen gaan (tot 175 euro) minder betalen, gezinnen met een hoger inkomen (tot 175 euro) meer. Bij een evenwichtige sociale 
mix – en daarom moet de inkomensgrens drastisch hoger – is de investering voor de bouw na 35 jaar terugbetaald.

140 .000
35 jx 12 m

≈ 350
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ring snijdt de stad echt in twee. Ze vormt een barrière voor de verdere ontwikkeling van de binnenstad en 
sluit de stadsdelen buiten de ring af van het centrum. Ze verdeelt de stad.

Die Antwerpse ring is met 300.000 voertuigen per dag een van de drukste verkeerswegen van Europa. 
En dat 27 procent daarvan zwaar vrachtverkeer is, is ook een Europees record. 82% van die vrachtwagens 
moet niet in Antwerpen zijn maar is zuiver doorgaand verkeer. Antwerpen is ook de enige stad in Europa 
zonder geluidsmuren langs een oververzadigde ring.

78.850 mensen wonen op minder dan 500 meter van de ring en dat is ongezond. In deze ongezonde 
zone bevinden zich ook 55 scholen en talrijke rusthuizen, kindercrèches en ziekenhuizen. Wetenschappe-
lijk onderzoek toont aan dat negatieve gezondheidseffecten op de longontwikkeling van kinderen meet-
baar zijn tot op 1500 meter van drukke verkeersaders. Binnen deze zone valt het overgrote deel van de 
Antwerpse bevolking. 

Een	tekort	aan	ruimte.
De Antwerpse bevolking groeit en verjongt. Daar is ruimte voor nodig: ruimte om te wonen, te leren, te 
werken, te ontspannen...
Ruimte om te ontspannen, uit te blazen, te picknicken en te spelen is er nu al te kort.. Het district Borger-
hout heeft nauwelijks zo’n ruimtes. 
Ook nu weer vonden 800 kinderen voor het startende schooljaar geen plaats en werkte het stadsbestuur 
snel snel noodoplossingen uit. De komende jaren zal de nood aan extra klassen en scholen alleen maar 
groter worden. Er moet ruimte zijn voor nieuwe scholen. 
De nood aan nieuwe scholen en ook aan nieuwe sociale woningen wordt in andere delen van dit pro-
gramma behandeld. Maar die scholen, die sociale woningen, die ontspanningsruimten, dienen ergens te 
worden voorzien, te worden gebouwd.

De visie van de PVDA+

Geen	Lange	Wapper	maar	ook	geen	Bam-tracé.
De PVDA+ stond vanaf het prille begin mee op de barricades tegen de bouw van de waanzinnige Lange 
Wapperbrug. Van meet af aan ondersteunde de PVDA+ de actiegroepen StRaten-generaal en Ademloos 
voluit. In alle districten hield de PVDA+ tientallen informatiebijeenkomsten en volksvergaderingen tegen 
de Lange Wapper. De PVDA+ heeft van alle politieke partijen de meeste handtekeningen (8500) verza-
meld voor de volksraadpleging. Bij dat referendum op 17 oktober 2009 sprak 60 procent van de Antwer-
penaren zich uit tegen het BAM-tracé en dat heeft geleid tot het begraven van de Lange Wapperbrug. 

Maar in weerwil van de volksraadpleging besliste de Vlaamse regering toch het BAM-tracé aan te hou-
den. Daarvoor wil ze een brede paperclip bouwen aan het Sportpaleis van wel 19 baanvakken. Ze wil het 
doorgaand vrachtverkeer naar de stad blijven trekken, waardoor de ring zal moeten verbreed worden. En 
ze laat de Antwerpenaren mee opdraaien voor de kosten. Dit masterplan van de Vlaamse regering kreeg 
de goedkeuring van het Antwerps stadsbestuur. In beide overheden zetelen zowel de partij van Patrick 
Janssens als die van Bart De Wever.

De PVDA+ vindt dat de uitslag van de volksraadpleging gerespecteerd moet worden. Het BAM-tracé leidt 
volgens een studie van Leuvense transporteconomen onvermijdelijk tot een verbreding van de ring. Die 
verbreding sluit overkapping uit. Overkapping is dus alleen mogelijk als het masterplan van de Vlaamse 
regering en het Antwerps stadsbestuur niet doorgaat. Mét het masterplan wordt overkapping technisch, 
economisch en volgens de Europese regelgeving nooit meer mogelijk. Nochtans voorzag het Antwerps 
Bestuursakkoord 2007-2012 een onderzoek naar de mogelijkheden van een overkapping.

De	overkapping	van	de	ring	als	fundamentele	oplossing.
Een overkapping is de enige duurzame maatregel tegen het fijn stof en de lawaaioverlast. Door de over-
kapping zou Antwerpen, nu een van de meest vervuilde Europese steden, een van de groenste stedelijke 
agglomeraties worden. 
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De overkapping creëert een nieuw groen Ringpark van 146 ha dat aansluit bij Park Spoor Noord. Dan 
is het gedaan met de ruimtelijke scheiding tussen de binnenstad en de omgevende districten. Het zal de 
omliggende volkswijken opwaarderen zoals we nu op het Eilandje kunnen zien. Het zal de leefkwaliteit 
voor de bewoners van de negen voorziene stadsuitbreidingsprojecten, die allemaal binnen de ongezonde 
500 meterzone van de ring liggen, doen toenemen: Boskouter en Regattawijk op Linkeroever, Nieuw Zuid, 
Nieuw Zurenborg, Lobroekdok, Spoor Oost, Kop van Merksem, Cadix en het Eilandje.

Overkapping van drukke verkeerswegen in bewoonde gebieden wordt momenteel in vele Europese 
steden met groot succes toegepast. Met de bouw van de Craeybeckxtunnel, die de geluidshinder voor 
het Sint-Augustinusziekenhuis en het Middelheimziekenhuis opvangt en het Middelheimpark spaart, was 
Antwerpen dertig jaar geleden nochtans een voorloper van dit concept.

Drie	kortetermijnmaatregelen	om	het	fileleed	te	vermijden.
In afwachting van de overkapping moeten op korte termijn een aantal maatregelen genomen worden.
Eén: maak de Liefkenshoektunnel tolvrij. Dat ontlast de ring en de Kennedytunnel. Daar los je een groot 
deel van de files mee op. De Liefkenshoektunnel is een van de minst gebruikte tunnels van Europa. Ze 
vormt nochtans de meest directe weg voor doorgaand vrachtverkeer dat van en naar Rotterdam en het 
noorden rijdt. Door het tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel tijdens heraanleg van de ring in 2004-
2005 hadden we toen, tot ieders verrassing, het minste files op de Ring ooit.

Twee: leg de A102 aan naast de bedding en de tunnels voorzien voor de tweede spoorwegontsluiting. 
Tak daarmee al het doorgaand vrachtverkeer af op de E313-E34 voor het knooppunt van Wommelgem en 
op de E17 en A12 voor het knooppunt van Ekeren. De werkzaamheden eraan kunnen onmiddellijk begin-
nen, de onteigeningen zijn al gebeurd. Deze oplossing is de goedkoopste omdat alles klaarligt voor de 
tweede spoorwegontsluiting. In combinatie met het tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel maakt dat 
een derde Scheldekruising misschien onnodig. Een kwestie van: eerst meten om te weten.

Drie: voer rekeningrijden in voor doorgaand vrachtverkeer, zoals in Duitsland. Dat zal de druk op de 
ring verlichten. De Vlaamse regering voorziet rekeningrijden voor vrachtwagens. Ze kan het specifiek voor 
Antwerpen invoeren.

De voorstellen van de PVDA+

1. Respect voor de uitslag van de volksraadpleging, het BAM-tracé werd weggestemd.
2. Stop met de waanzin van een paperclip met 19 baanvakken aan het Sportpaleis.
3. Overkap de ring. Demp zo het geluid en het fijn stof; creëer zo een groene long van 146 

hectare en voldoende leefruimte voor nieuwe scholen en sociale woningen.
4. Voer het slim rekeningrijden voor vrachtverkeer in, dan volstaat de opbrengst van twee 

jaar rekeningrijden om de hele ring te overkappen en Antwerpen voor honderd jaar te 
bevrijden van fijn stof en lawaai.

5. Zolang de ring niet overkapt is, mogen er geen scholen, ziekenhuizen, crèches en wonin-
gen gebouwd worden binnen een straal van 500 m van de ring.
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2.4. Recht op kwaliteitsvol onderwijs

Enquête

In onze verkiezingsenquête kwam bij het thema onderwijs vooral de vraag naar ‘betaalbaar onderwijs’ 
naar voor als dringendste bezorgdheid (38%). Gevolgd door de vraag naar ‘kleinere klassen’ (38%) en 
‘voor elk kind een plaats in een sociaal gemengde kwaliteitsschool’ (19%). 

Vaststellingen

Eén.	Talenten	blijven	onbenut.
Ons onderwijs slaagt er niet in alle talenten te doen ontplooien. Op het einde van het lager onderwijs 
heeft 35 procent van de leerlingen in Antwerpen al minstens één jaar schoolse vertraging opgelopen. In 
sommige wijken loopt dat op tot 50 procent. Eén op vijf van de Antwerpse jongeren verlaat het onderwijs 
zonder enig diploma of getuigschrift.

Twee.	Het	onderwijs	is	duur.
Een derde van de Antwerpse gezinnen heeft problemen met het betalen van de schoolrekeningen. In het 
basisonderwijs moet de school alle materiaal dat nodig is om de eindtermen te bereiken gratis ter beschik-
king stellen. De kosten voor daguitstappen en meerdaagse uitstappen worden begrensd door de wettelijke 
maximumfactuur. Wat daar bovenop komt, is niet kosteloos. Zo zijn er scholen die gedurende één school-
jaar het leren zwemmen, een eindterm, gratis aanbieden maar daarna niet meer. Een ouder van een kind 
in een stedelijke basisschool: ‘De middagstudie en de nabewaking kosten mij per maand 20 à 25 euro per 
kind.’ In het secundair onderwijs bestaat er geen veralgemeende maximumfactuur. De schoolkosten lopen 
er op tot gemiddeld 806 euro in de eerste graad, 955 euro in de tweede graad en meer dan 1.000 euro in de 
derde graad. (Bron: HIVA, cijfers voor het schooljaar 2006-2007). In het Antwerps stedelijk onderwijs be-
staat er een maximumfactuur voor de eerste graad. Toch blijft 300 euro in het eerste jaar secundair onder-
wijs, zonder de meerdaagse uitstap, voor veel ouders een flinke hap. In een niet zo ver verleden maakte het 
stedelijk onderwijs van Antwerpen zijn motto ‘voor onze volkskinderen’ waar door allerlei sociale diensten 
kosteloos of zeer goedkoop aan te bieden. In een Open brief, 14 juni 2010, schrijven de onderwijsvakbon-
den: ‘In de voorbije twee decennia werd de extra dienstverlening van het stedelijk onderwijs systematisch 
afgebouwd en gesloopt. Denken we maar aan de weekverblijven, de gratis opvang voor en na de schooltijd, 
het medisch schooltoezicht, het tandheelkundig nazicht, het opsporen en remediëren van spraakstoornis-
sen, een pedagogisch centrum, openluchtklassen, stedelijk onderhoudspersoneel…’

Drie.	Klassen	zijn	overbevolkt.
Vandaag zijn er in het Vlaams onderwijs, ook in Antwerpen, heel wat kleuterklassen met meer dan 25 
of zelfs 30 kinderen. Ook in het lager onderwijs zijn de klassen soms te groot. Dat stelt kleuterjuffen en 
onderwijzers voor een onmogelijke opdracht. Hoe kan een leerkracht zwakke leerlingen remediëren en 
sterkere leerlingen uitdagen in een te grote klas? 

Vier.	Er	is	een	scholentekort.
Dertig jaar besparingen op onderwijs, o.a. in de bouw en renovatie van schoolgebouwen, eisen hun tol. 
Op termijn zijn er in Antwerpen vijftig scholen te kort. Elk jaar wachten honderden ouders met een bang 
hart af of ze voor hun kind wel een school zullen vinden. De vorige en de huidige Vlaamse regering hiel-
den voor dat ze via de publiek-private samenwerking (PPS) een snelle inhaalbeweging zouden maken in 
de bouw van nieuwe scholen. Ook onderwijsschepen Voorhamme (sp.a) is een aanhanger van die PPS. 
Op zijn website schrijft hij in juni 2009: ‘Dit betekent dat een private financier een vennootschap opricht 
die zal instaan voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van de scholen. De scholen 
betalen in ruil gedurende dertig jaar een gebruiksvergoeding. Voor de stad Antwerpen, als inrichtende 
macht voor het stedelijk onderwijs, heeft deze formule, behalve een snelle realisatie, het grote voordeel 
dat de onderhoudsrisico’s bij de vennootschap liggen.’
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Van een ‘snelle realisatie’ is niets in huis gekomen. De eerste steen moet nog gelegd worden. De aan-
vankelijke kostprijs is al opgelopen. En de ‘gebruiksvergoeding’ blijkt zo hoog te zijn dat sommige scho-
len bijna al hun werkingsmiddelen daaraan zouden moeten besteden. 

Vijf.	Er	is	een	grote	sociale	ongelijkheid	in	het	onderwijs.
In sommige scholen zijn negen op de tien leerlingen kansarm terwijl je een paar kilometer of bushaltes 
verder scholen vindt met nauwelijks een vijfde kansarme kinderen. De sociale segregatie in het onderwijs 
is nooit zo groot geweest. En ze is ook groter dan de segregatie tussen armere en rijkere buurten. Want 
nergens zijn er buurten met 95 procent kansarmen. Het Instituut Maris Stella – Sint Agnes in Borgerhout 
telt 94 procent GOK-leerlingen, het Onze-Lieve-Vrouwecollege slechts 17 procent.

Alle statistieken bevestigen hoe bepalend de sociaaleconomische herkomst is voor de schoolloopbaan. 
De 15-jarige leerlingen van wie de ouders tot de bevolkingslaag van de tien procent rijksten behoren, zit-
ten voor 90 procent in het ASO. De leerlingen met ouders uit de laag van de tien procent armsten zitten 
slechts voor 8 procent in het ASO. 

Zes.	De	verzelfstandiging	heeft	nefaste	gevolgen.
Het stedelijk onderwijs werd in 2010 verzelfstandigd tot een ‘autonoom gemeentebedrijf ’ (AG). Dat wordt 
gemanaged volgens de geplogenheden van de privésector. De financiële bijpassing vanuit de stad en de 
door jaren syndicale strijd verworven personeelsrechten staan op de helling. De oude sociale voortrek-
kersrol van het stedelijk onderwijs Antwerpen wordt met de verzelfstandiging afgebouwd. Het gemeen-
schappelijk vakbondsfront schrijft in zijn Open Brief: ‘Met de AG en de overheveling van het personeel zet 
de gemeenteraad de deur open naar een verregaande verzelfstandiging en mogelijk zelfs naar privatise-
ring in een verdere toekomst. We herkennen de voortekenen: responsabilisering, verdoken enveloppefi-
nanciering, bureaucratisering, een steeds verder terugtredende overheid. (…) Dit is een besparingsopera-
tie die een hoogstaand en efficiënt, kansarmoede bestrijdend onderwijs onmogelijk zal maken.’

De uitbouw van het AG heeft ook nieuwe functies en postjes gecreëerd, ten koste van de werkingsmid-
delen van de scholen, terwijl het onderwijzend personeel er niet altijd de meerwaarde van inziet. Geen 
wonder dat het personeel in maart 2011 staakte tegen de plannen van schepen Voorhamme en de top van 
het AG om het personeel meer flexibiliteit en langer werken op te leggen.

Tot tien jaar geleden konden kuisvrouwen statutair benoemd worden, met een vaste betrekking en een 
degelijk overheidspensioen. Vandaag is het onderhoud van de stedelijke scholen overgedragen aan de 
privé, dat wil zeggen: aan steeds wisselende en onderbezette kuisploegen en aan interims. Met precaire 
contracten. En de sociale rol van de poetsvrouw, die soms een ankerpunt was op een school: als eerste 
hulp bij ongevallen, conciërge enzovoort, gaat zo teloor. En er wordt steeds minder gekuist.

De visie van de PVDA+

Gratis	onderwijs:	een	basisrecht.
Onderwijs is net als gezondheidszorg en wonen een basisrecht. De overheid heeft dus de plicht voor 
iedereen onderwijs te garanderen. 

De leerplicht is een verworvenheid van de arbeidersbeweging die ijverde voor het verbod op kinderar-
beid en voor de eis dat ieder kind moest leren lezen en schrijven. Die eis geldt vandaag ook nog, alleen is 
de rol van de school gewijzigd. De socialisatie van de negentiende eeuw is niet die van de eenentwintigste 
eeuw. Leren lezen en schrijven alleen volstaat niet meer. 

Daarom is het goed dat bijvoorbeeld zwemmen en seksuele opvoeding in de eindtermen zijn opgeno-
men. Het is allemaal onderdeel van: de kinderen voorbereiden op de complexe maatschappij. Hen kritisch 
en weerbaar maken en hun talenten helpen ontwikkelen. We willen immers op alle creativiteit en vinding-
rijkheid beroep doen om aan de uitdagingen van de wereld van morgen te werken. Het onderwijs moet 
een hefboom zijn voor sociale emancipatie en gelijkheid. 

Vanuit deze visie komt de PVDA+ op voor gratis lager en secundair onderwijs. De PVDA eist dat het on-
derwijsbudget wordt opgetrokken naar 7 procent van het bruto binnenlands product, zoals dat voor 1980 
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het geval was. Als we het erover eens zijn dat het onderwijs een van de basispijlers van de moderne de-
mocratie is, als we het erover eens zijn dat het onderwijs een emanciperende en socialiserende rol kan 
spelen, dan is 7 procent – nog geen tiende – van het bbp het minimum. En zijn de klassen niet te groot, Is 
de infrastructuur niet aan renovatie toe? Er is echt nood aan een Marshallplan om grondig te investeren 
in het onderwijs. 

De	PVDA+	komt	op	voor	kleinere	klassen.	
Ze zijn cruciaal voor het slagen op school. Met kleinere klassen kan je sneller ingrijpen en problemen 
verhelpen. Het Amerikaanse STAR-onderzoek heeft de resultaten gemeten als leerlingen gedurende vier 
leerjaren (op de leeftijd van 6 tot 10 jaar) met 13 à 15 dan wel met 22 à 25 in een klas zitten. De leerlingen 
uit de kleinere klassen boekten over de hele schoolloopbaan een gemiddelde leerwinst van meer dan een 
jaar en behaalden aanzienlijk betere resultaten in het hoger onderwijs. De leerlingen van lage sociaaleco-
nomische afkomst haalden het meest voordeel bij kleine klassen. 

Kleinere klassen, dat vergt extra leerkrachten. Teveel jonge leerkrachten verlaten al snel het onderwijs. 
Daarom moet er opnieuw een vervangingspool komen, die voor een volledig schooljaar werkzekerheid 
biedt. Jonge leerkrachten moeten sneller vast benoemd kunnen worden. Bijkomende leerkrachten zijn 
ook nodig om in steden als Antwerpen het groeiend aantal kinderen op te vangen. De PVDA+ wil via de 
miljonairstaks (opbrengst: 8 miljard euro per jaar) het onderwijs in België met 1,6 miljard euro herfinan-
cieren. Daarvan zou 1 miljard euro dienen voor de aanwerving van 25.000 extra leerkrachten.

Investeren	in	scholen	en	in	onderwijs.
De PVDA+ stelt voor jaarlijks 300 miljoen van de opbrengst van de miljonairstaks te investeren in de bouw 
en renovatie van scholen. Dat zou voor veel ouders de stress wegnemen dat hun kind nergens terecht 
kan tenzij in een gettoschool. Een school met een sociale mix is de beste garantie voor het leren samen-
leven van kinderen en voor de opbouw van het sociale weefsel. Terwijl sterke leerlingen meestal in elke 
klasgroep goed presteren zullen zwakkere en kansarme leerlingen meer baat hebben bij een heterogene 
klasgroep, in een sociaal gemengde school.

De PVDA+ verwerpt PPS-constructies om het scholentekort op te vangen. PPS komt erop neer dat het 
privékapitaal – in dit dossier: Fortis Real Estate (Ageas) en BNP Paribas Fortis Bank – met de winsten gaat 
lopen en de overheid opzadelt met aanzwellende schulden. 

De PVDA+ verwerpt ook de verzelfstandiging van het stedelijk onderwijs tot een autonoom gemeente-
bedrijf . Het is een alibi gebleken voor de afbouw van de middelen.

Voor	een	polyvalente	scholing	en	ontwikkeling.
De PVDA+ komt op voor een veelzijdige vorming waarin iedereen een goede basis krijgt van algemene, 
wetenschappelijke en technische kennis en vaardigheden. Een vorming die ook handvaardigheden, li-
chamelijke opvoeding en sport, muzische en beeldende vorming (expressie) bevat. Wij willen een school 
waarin alle kinderen slagen, ook diegenen die het van thuis uit sociaal en financieel moeilijk hebben. Dat 
is mogelijk, als de wil en de nodige middelen voorhanden zijn.
Opgelijst: het onderwijs dat de PVDA+ droomt, heeft de volgende doelstellingen:

– Bijdragen tot een evenwichtige en alzijdige ontwikkeling van het hoofd, het hart en de handen.
– Jongeren voorbereiden om in de maatschappij hun weg te vinden. Als burger, consument, werk-

nemer, ouder…
– Alle jongeren de nodige kennis en vaardigheden bijbrengen om de wereld in al zijn dimensies 

te begrijpen.
– Grijpen, begrijpen, ingrijpen. Inzicht is beste basis om op te komen voor een rechtvaardige we-

reld. 
– Voorbereiden op de beroepsloopbaan.
– Met wetenschappelijk onderzoek in dienst van het volk.
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De voorstellen van de PVDA+

1. Betaalbaar onderwijs. Gratis lager en secundair onderwijs.
 Maak alle uitgaven voor schoolmateriaal en schoolactiviteiten die noodzakelijk zijn voor 

het bereiken van de eindtermen in het basis- en secundair onderwijs kosteloos. 
 Indexeer hiertoe de werkingsmiddelen opnieuw. Nu zijn ze door de Vlaamse regering 

(CD&V, sp.a, N-VA) geblokkeerd.
2. Kleinere klassen, dus meer leerkrachten.
 Beperk de klassen van het kleuteronderwijs en de eerste drie leerjaren tot 15 leerlingen 

en in de drie hoogste jaren van het lager onderwijs tot 20 leerlingen. 
 Engageer 1200 extra leerkrachten in alle onderwijsnetten in Antwerpen.
3. Voor elk kind een plaats in een sociaal gemengde kwaliteitsschool. 
 Tegen 2025 zijn er in Antwerpen 30.000 nieuwe plaatsen nodig in het basis- en secundair 

onderwijs. Investeer daarom jaarlijks 25 miljoen euro (vanuit de federale miljonairtaks) 
in de bouw en renovatie van scholen in alle netten.

 De PVDA+ pleit voor een inschrijvingsbeleid dat alle kinderen een plaats garandeert in 
een toegankelijke en sociaal gemengde school: in de buurt of gemakkelijk bereikbaar via 
openbaar vervoer of schoolbus.

4. Een stedelijk onderwijs dat het voorbeeld geeft. 
 Het stedelijk onderwijs moet opnieuw een emancipatorische voortrekkersrol spelen. 

Trek de bijpassing van de stad voor het stedelijk onderwijs terug naar omhoog en maak 
de verzelfstandiging ongedaan.

2.5. Recht op een financieel gezonde stad

Enquête

Dat ‘de grote bedrijven meer gemeentelijke taksen moeten betalen (zoals in Zwijndrecht)’ was een punt 
dat in onze enquête bij 4700 Antwerpenaren hoog scoorde: 34,5 procent stipte het expliciet aan. Omge-
keerd stipte 30 procent het punt van de ‘vermindering van de gemeentelijke belasting’ voor de gewone 
Antwerpenaar speciaal aan. Antwerpenaren willen geen verhoging van de gemeentelijke taksen, belas-
tingen of retributies ten laste van de inwoners. En 28,5 procent stipte aan dat de containerparken gratis 
moeten blijven.

Vaststellingen

Eén.	De	financiële	vooruitzichten	voor	de	steden	zijn	weinig	hoopvol.
Elke beleid moet rekening houden met de financiële mogelijkheden. En die zijn sinds de crisis in 2008 
uitbrak niet rooskleurig. De voornaamste oorzaken? De daling van de energiedividenden, de onzekerheid 
over de Gemeentelijke Holding door de problemen bij Dexia en de toenemende uitgaven van het OCMW. 
Verder wordt de kostprijs voor (nieuwe) leningen de steden en gemeenten wellicht duurder.

Twee.	Antwerpen	zit	nog	opgescheept	met	de	afbetaling	van	een	zware	historische	schuld.
Die dateert van de fusie op 1 januari 1983 van de stad met de huidige districten. Bijna alle andere Bel-
gische gemeenten fusioneerden al op 1 januari 1977. Bij de fusies van 1977 nam de staat de bestaande 
schulden van alle gefusioneerde gemeenten over zodat ze met een schone lei konden beginnen. Toen 
zes jaar later ook Antwerpen fusioneerde, besliste de regering dat er geen financiële ruimte meer was 
voor de overname van de Antwerpse schulden. De nieuwe fusiegemeente Antwerpen werd vanaf dag één 
geconfronteerd met een gigantische schuld van omgerekend meer dan 1 miljard euro (42.388 miljard 
Belgische frank). Al na enkele jaren kon Antwerpen de jaarlijkse afbetaling ervan aan de banken niet meer 



24 .  ANTWERPEN 2012 • “RED DE STAD” • PVDA+STADSPROGRAMMA

dragen. De Vlaamse regering en de stad sloten toen een saneringsovereenkomst: het Vlaamse Gewest 
nam de schuld over en recupereerde die bij de stad. In 1995 nam Antwerpen de uitstaande schuld bij het 
Gemeentekrediet opnieuw over (met een waarborg van het Vlaamse Gewest). Een terugbetalingsplan van 
jaarlijks 150 miljoen euro werd overeengekomen. Zo zou de schuld in 2018 volledig afgelost zijn. Vandaag 
moet er nog 611 miljoen euro van deze historische schuld afbetaald worden aan de banken. Nochtans 
heeft Antwerpen de voorbije 29 jaar al meer dan 2,9 miljard euro betaald: voor de gemiddelde jaarlijkse 
afbetaling, de kapitaalaflossing en de interesten. In 2013 zal de stad het bedrag van de schuld al meer dan 
driemaal terugbetaald hebben. 

In 2003 nam de stad 300 miljoen schuld over van de Antwerpse Openbare Ziekenhuizen. Daarvoor werd 
een tweede saneringslening aangegaan die pas afbetaald zal worden vanaf 2019, wanneer de eerste sa-
neringslening volledig afbetaald zal zijn. In afwachting wordt er wel sinds 2004 jaarlijks 8,9 miljoen euro 
interest betaald op die schuld. 

Drie.	De	verantwoordelijken	voor	het	debacle	met	Dexia	gaan	vrijuit.
De banken, en met name Dexia, hebben zich op die manier jarenlang kunnen verrijken op kap van de stad: 
door de wurgende schuldenlast en de torenhoge rentevoeten. Maar dat is niet alles! Toen het in 2009 
misliep deed Dexia, met Patrick Janssens in het bestuur, via de Gemeentelijke Holding zonder verpinken 
beroep op de steden om deel te nemen aan een nieuwe kapitaalsverhoging. Er werd een spectaculair divi-
dend van 13 procent per jaar beloofd. Onze districtsraadsleden protesteerden heftig. In een persmedede-
ling in september 2009 schreven ze: ‘Zo’n rendement kan een bank alleen bereiken door te speculeren, 
door nieuwe rommelkredieten te verpakken, door gevaarlijke investeringen. De betrouwbare beursbeleg-
gingen brengen 6 procent op. De Gemeentelijke Holding belooft meer dan het dubbele. De kans is dus 
groot dat de gemeenten de komende tien jaar weinig of geen dividend zullen innen.’ 

Maar de Antwerpse gemeenteraad keurde op de zitting van september 2009 deelname aan de kapi-
taalverhoging toch goed. ‘Niet deelnemen zou financieel onverantwoord zijn’, zei schepen van financiën 
Luc Bungeneers van Open Vld. En dus stemde heel de meerderheid – met Patrick Janssens, Philip Heylen 
van CD&V en Bart De Wever van N-VA – ermee in alweer met stedelijk geld op de beurs te gaan spelen. 
Maar het liep dus fout, zoals de PVDA+ voorspeld had. En het superdividend van 13 procent werd niet 
uitbetaald. Daarop stelde het college in het geheim een plan op voor de schrapping van honderden banen 
en voor de sluiting van verschillende wijkbibliotheken en van de ijspiste in Deurne. Een gunstige wind 
bracht dat document later op ons Antwerps partijsecretariaat. Onze districtsraadsleden in Hoboken en 
Deurne maakten het aan de pers bekend. Er moesten bij de stadsdiensten 550 jobs verdwijnen. En in 
een resem stadsdiensten werd het mes gezet, zei het plan: vooral bij cultuur, sport en jeugd. Dat moest 
een besparing van 675.000 euro opleveren. Het stadscollege overwoog blijkens het document nog eens 
1,3 miljoen te schrappen aan personeelskosten. De districtsraadsleden van de PVDA+ reageerden in een 
persmededeling op 27 oktober 2010: ‘Deze maatregelen moeten zes procent besparing realiseren op de 
stadsbegroting onder meer omdat de stad minder inkomsten haalt uit haar aandelen bij Dexia dan voor-
zien. Moeten de inwoners en het stadspersoneel dan opdraaien voor een crisis waar zij totaal geen ver-
antwoordelijkheid in dragen?’

De Dexia-affaire was de aanleiding voor het ‘geheime’ besparingsplan en ja, de dienstverlening werd te-
ruggeschroefd. Maar vooral: door de Dexia-affaire is de toekomst niet meer veilig gesteld. Niemand durft 
vandaag luidop denken welke gevolgen de affaire nog kan hebben voor de overheid en de gemeenten. 
Want het Dexiaverhaal is nog niet ten einde. En zoals na de VISA-zaak gaan ook nu de verantwoordelijken 
vrijuit. Niemand is verantwoordelijk gesteld voor wat door Dexia de stad, haar inwoners en personeel is 
aangedaan en voor de onverantwoorde risico’s met geld van de gemeenschap. Niemand van de bestuurs-
ploeg krijgt een ongunstige waardering op ‘kostenbewustzijn’. En alle partijen blijven pleiten tegen de op-
richting van een echt publieke bank. Dat is nochtans de enige efficiënte, goedkope en sociale oplossing. 
Een publieke bank die ook de bevoorrechte schuldeiser is van steden en gemeenten en die tegen gewone 
tarieven kan lenen in plaats van met gemeentelijk geld aan casinokapitalisme te doen.
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Vier.	De	PPS-structuur	is	duurder.
Door de krappe financiële ruimte worden verschillende projecten opgezet via een structuur van publiek-
private samenwerking (PPS) of ge-outsourced aan privébedrijven. PPS lijkt zeer aantrekkelijk. Voorstan-
ders beweren dat de stad op die manier bijvoorbeeld een nieuw ziekenhuis kan realiseren zonder dat het 
de stad een frank kost. ‘De bouw, de financiering, het onderhoud en de uitbating worden opgenomen door 
de privé en de stad moet een kleine jaarlijkse vergoeding betalen.’ De werkelijkheid is anders. Studies 
hebben uitgewezen dat PPS gemiddeld 3 procent duurder is dan de klassieke publieke financiering.2 

Vijf:	Fiscaal	twee	maten	en	twee	gewichten.
Door de crisis zullen de noden de volgende jaren toenemen. Iedereen verwacht dan ook dat het nieuwe 
stadsbestuur nieuwe belastingen en taksen zal heffen ten laste van de inwoners, de horeca en kleine mid-
denstandszaken: hogere riooltaks, duurdere vuilniszakken, betaling voor containerparken… 

Dit staat schril in tegenstellingen met de twee belastingen waarvan de opbrengst voor de stad de laat-
ste jaren daalt: de drijfkrachtbelasting en de vestigingsbelasting. Die twee belastingen treffen in hoofd-
zaak de grote bedrijven. In hun verkiezingsprogramma’s beloven sp.a en de N-VA de belastingen voor 
de bedrijven te gaan ‘herzien’. De ervaring uit het verleden leert dat dit zal neerkomen op een verdere 
vermindering.

De visie van de PVDA+

Voor de PVDA+ is het uitgesloten dat de werkende mensen de crisis moeten betalen die is veroorzaakt 
door speculanten, bankiers en miljonairs. Het is uitgesloten dat de werkende mensen ook nog eens op 
gemeentelijk vlak de tekorten moeten ophoesten. Het geld zal van elders moeten komen.
Dat standpunt komt overeen met de resultaten van onze enquête bij 4700 Antwerpenaren. Zij willen de 
grote bedrijven meer gemeentelijke belastingen doen betalen en vinden dat ze zelf al genoeg betalen en 
dat bepaalde gemeentelijke taksen naar beneden moeten.

De PVDA+ is dan ook voor een moratorium op nieuwe lasten, taksen en tariefverhogingen voor gemeen-
telijke diensten die de werkende mensen en de kleine middenstanders treffen. Sommige lasten, taksen en 
belastingen moeten zelfs naar omlaag. De vuilniszakken moeten terug gratis worden. De containerparken 
moeten gratis blijven, wat de Vlaamse regering daar ook over mag zeggen.

De	PVDA+	wil	meer	gemeentelijke	belastingen	voor	de	grote	bedrijven.
De PVDA+ is er voorstander van dat de grote bedrijven meer gemeentelijke belastingen betalen. Zij profi-
teren van de gemeentelijke infrastructuur om zaken te doen en hun winsten te realiseren. Het is dan ook 
logisch dat ze een navenante bijdrage leveren aan de gemeentelijke financies. De sterkste schouders 
moeten de zwaarste lasten dragen. De belasting op drijfkracht en de vestigingstaks lijken ons daar het 
meest geschikt voor. De concurrentie tussen de steden leidt tot een neerwaartse fiscale spiraal voor de 
bedrijven. Om daar een eind aan te maken zouden de tarieven voor deze belastingen best federaal vast-
gelegd worden. Bijvoorbeeld: Zwijndrecht heft een drijfkrachtbelasting aan een tarief van 30 euro per 
kilowatt drijfkracht3. Antwerpen hanteert een tarief van 18,96 euro per kilowatt. Bovendien is het tarief 
van Antwerpen degressief en geplafonneerd. Hoe meer drijfkrachtvermogen een bedrijf heeft staan, hoe 
lager het tarief per kilowatt wordt.

In Zwijndrecht betalen de bedrijven jaarlijks 5,9 miljoen belastingen op een totale begroting van 23 mil-
joen. Met andere woorden, 25,6 procent van de inkomsten van Zwijndrecht komt van de grote bedrijven. 
In Antwerpen betalen de bedrijven 40 miljoen belastingen op een totale begroting van 1,2 miljard euro. In 
Antwerpen komt dus slechts 3,3 procent van de inkomsten van de stad van de gemeentelijke belastingen 
van de grote bedrijven! En dat ondanks het feit dat de industrie van Antwerpen honderden malen groter is 
dan het industriepark van Zwijndrecht.

2 Zie de artikels van Allyson M Pollock, directeur van het Centre for International Public Health Policy, University of Edinburgh in 
The Lancet en British Medical Journal naast haar boeken: The Privatisation of Our Health Care, Londen 2004 en The New NHS: A 
Guide to Its Funding, Organisation and Accountability, Londen, 2007.

3 Drijfkracht = aandrijfvermogen, uitgedrukt in (kilo)watt of PK, van motoren, voertuigen of installaties. 
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In afwachting dat de tarieven voor de vestigingsbelasting en de drijfkrachtbelasting federaal vastge-
legd worden, kan Antwerpen de tarieven aanpassen tot op het niveau van die in de gemeente Zwijnd-
recht.

Er	zijn	meer	middelen	nodig	voor	het	Gemeentefonds.
De PVDA+ wil dat er meer financiële middelen komen van de federale en gewestelijke overheden om de 
stijgende behoeften op gemeentelijk vlak te leningen. De transfer van deze middelen naar de gemeenten 
gebeurt vandaag via het Gemeentefonds. In België maken de drie gewestelijke Gemeentefondsen (Vlaan-
deren, Wallonië en het Brusselse gewest) samen 4 miljard euro over aan de gemeenten. De PVDA+ stelt 
voor om het budget van de drie Gemeentefondsen met 15 procent of 600 miljoen te verhogen, zodat de 
dotaties die iedere gemeente krijgt ook met 15 procent kunnen stijgen. Om deze 600 miljoen euro te kun-
nen financieren moet er federaal gesnoeid worden in de fiscale cadeaus voor de bedrijven. 

Er	valt	bij	de	berekening	van	de	gemeentelijke	personenbelasting	een	gat	te	dichten.
De PVDA+ stelt vast dat er op de inkomens uit fortuinen (aandelen, intresten, dividenden…) geen gemeen-
telijke aanvullende personenbelasting betaald wordt4. Zodat zij die (een deel van) hun inkomen uit fortuin 
verkrijgen, dus geen gemeentelijke belastingen op dit inkomen betalen. Het is alleen maar eerlijk en bil-
lijk dat er een herziening van de berekening van de personenbelastingen komt zodat in de toekomst ook 
de inkomsten uit fortuinen in rekening worden gebracht. Wat dus ook moet resulteren in een verhoging 
van de aanvullende personenbelastingen die de gemeenten jaarlijks innen.

Een	privébedrijf	heeft	een	andere	focus	dan	een	publieke	dienst.
De PVDA+ is tegen het opzetten van PPS-projecten of het outsourcen van projecten aan de privé. Binnen 
PPS-constructies staat de stad regulerende en uitvoerende bevoegdheden af aan de private partner. Hier-
door geeft de stad de hefbomen voor het voeren van een coherent sociaal beleid uit handen. Een privé-
bedrijf heeft immers een andere focus: winst maken. Daardoor is de kwaliteit van de dienstverlening niet 
verzekerd in alle omstandigheden. Daardoor is ook de tewerkstelling in het kader van het project meestal 
onderhevig aan slechtere arbeidsvoorwaarden. PPS-constructies zijn bovendien duurder dan de klassieke 
publieke financiering. Wat logisch is omdat de privé er ook moet aan verdienen. Faillissementen, over-
name door een ander bedrijf en het afstoten van weinig winstgevende onderdelen, kunnen verder de 
continuïteit van de dienstverlening in het gedrang brengen.

De	PVDA+	wil	een	herschikking	van	de	schuld	van	Antwerpen.	
Vandaag staat de historisch schuld uit aan een intrest van 4,96%. De 300 miljoen schuld – de overname 
van de schuld van Antwerpse Openbare Ziekenhuizen in 2003 – staat uit aan een intrest van 2,357%. Dit 
is niet logisch. De PVDA+ eist dat er een schuldherschikking komt en dat de kosten daarvan gedragen 
worden door de banksector. Dit moet resulteren in een jaarlijkse vermindering van de intrestlasten van 
Antwerpen waardoor er ook meer ruimte komt voor de invulling van de echte noden van de bevolking.

De PVDA+ merkt ook op dat heel de schuldhistorie van de stad Antwerpen nogmaals de nood benadrukt 
van een openbare bank. Die de gemeenten kan helpen in plaats van leeg te roven.

De	PVDA+	laakt	de	hypocrisie	van	de	partijen	die	al	jaren	het	stadsbestuur	uitmaken.	
Zij verwijzen al te gemakkelijk naar de gevolgen voor de stad van deze of gene regeringsmaatregel. Bij-
voorbeeld het niet overnemen van de historische schuld van Antwerpen, de ontoereikende dotaties van 
het Gemeentefonds… Terwijl dikwijls zijzelf als parlementslid en/of hun partijgenoten deze maatregelen 
in de federale en gewestelijke parlementen goedgekeurd hebben. De PVDA+ wijst vandaag al toekom-
stige verwijzingen in de zin van ‘We kunnen er niet onderuit’, van de hand. 

4 Omdat ze sinds begin de jaren 1980 niet meer in rekening gebracht worden voor de berekening van de personenbelasting. Toen 
werd de vrijstellende roerende voorheffing ingevoerd op deze inkomsten.
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De voorstellen van de PVDA+

1. Laat de grote bedrijven meer gemeentelijke belastingen betalen via een tariefaanpas-
sing van de belasting op drijfkracht en op de vestiging. In afwachting van een nationale 
harmonisering van de tarieven stellen we voor in Antwerpen de tarieven al aan te passen 
als volgt:
– Schaf de degressiviteit en het plafond van de drijfkrachtbelasting af. Het levert een 

minimale opbrengst op van 15,6 miljoen.
– Trek het tarief van de drijfkrachtbelasting op tot op het niveau van Zwijndrecht. Mini-

male opbrengst: 40,5 miljoen.
– Schaf de degressiviteit en het plafond van de vestigingsbelasting af. Minimale op-

brengst: 14 miljoen.
Dat is samen goed voor een minimale opbrengst van 70 miljoen euro per jaar.
2. Geen verhoging van de taksen, retributies, belastingen en tarieven voor de werkende 

mensen en de kleine middenstanders van Antwerpen in de volgende legislatuur. 
3. Stop de PPS-constructies. Stop de outsourcing van gemeentelijke taken aan de privé. De 

hefbomen voor een coherent sociaal beleid mag je niet uit de hand geven.
4. De stad Antwerpen moet bij de federale en gewestelijke overheden aandringen op:

– Een herziening van de berekening van de personenbelasting waarbij de inkomens uit 
vermogen opnieuw in rekening gebracht worden voor de berekening van de perso-
nenbelasting en bijgevolg ook voor de gemeentelijk aanvullende personenbelasting.

– Een verhoging van de dotatie van het Gemeentefonds met 15 procent.
5. Herschik de schuld van Antwerpen op kosten van de bankensector, met als resultaat een 

jaarlijkse vermindering van de schuldaflossing (interesten).
6. Met het eerste van deze voorstellen beschikt de stad jaarlijks over een bijkomende ruim-

te van minimaal 70 miljoen. Daarmee kunnen volgende zaken gefinancierd worden:
– De vuilniszaken terug gratis maken, zodat meteen de hoofdoorzaak van het sluikstor-

ten weggenomen wordt. Kostprijs: jaarlijks 10 miljoen euro.
– Behoud van gratis containerparken.
– Tussenkomst in de financiering van de bouw van nieuwe sociale woningen: 17 mil-

joen/4000 sociale woningen.
– Renovatie en onderhoud van het stedelijk patrimonium. 

2.6. Recht op werk 

Enquête

In de enquête van de PVDA+ schuift 31 procent van de 4.700 bevraagden de eis naar voor tegen de priva-
tisering van stadsdiensten. Bijna 29 procent dringt aan op de eis banen te scheppen bij nieuwe gemeen-
telijke diensten.

Vaststellingen

Eén.	Hoge	werkloosheid.
Antwerpen heeft een werkloosheidsgraad van 14,6%. In juni 2012 telde Antwerpen 31.336 werklozen. Dat 
zijn er 1.178 meer dan in juni 2011, een stijging met 3,9 procent. Het aantal werkzoekenden jonger dan 25 
jaar stijgt zelfs met 7 procent. 

Eind juni stonden er volgens de VDAB ook 7.188 vacatures open. Dat aantal stijgt, maar dan wel 
enkel door de stijging in de categorie ‘Uitzendbureaus en Arbeidsbemiddeling’. Die stijgt namelijk met 
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44,8 procent. In de andere sectoren daalde het totaal aantal openstaande vacatures op jaarbasis met 
5,8%. 

De voornaamste reden hiervoor is de economische crisis. Antwerpen kende de afgelopen jaren een 
reeks sluitingen zoals bij GM en recent bij Crown Cork, maar ook ingrijpende herstructureringen zoals bij 
Agfa-Gevaert. In een economische realiteit van overproductie dreigt de crisis nog veel meer jobs te doen 
sneuvelen. 

Twee.	Afbouw	van	de	tewerkstelling	bij	de	stad.
De Antwerpse meerderheid van Janssens en De Wever bracht geen antwoord op de groeiende werkloos-
heid. Ze bouwde zelfs de eigen tewerkstelling bij de stadsdiensten af. In 2010 besliste de meerderheid om 
550 jobs te schrappen. Na een half jaar werden de cijfers opgetrokken (geoptimaliseerd) naar meer dan 
700 jobs. Het geheime PV kwam terecht bij de PVDA districtsraadsleden die de plannen bekendmaakten. 
Het stadsbestuur besloot zeven wijkbibliotheken en de ijspiste Ruggeveld in Deurne te sluiten, en in an-
dere gemeentelijke diensten een hele reeks jobs te schrappen. Van de meer dan 7500 voltijdse equivalen-
ten die in 2009 nog tewerkgesteld waren bij de stad, waren er twee jaar later meer dan 400 verdwenen. In 
de districtshuizen vloeide 13 procent van het personeel af op twee jaar, wat in de zomer van 2011 leidde 
tot een regelrechte noodsituatie in de diensten.

Drie.	Een	tweedeling	in	de	dienstverlening.
In het hoofdstuk ‘De stad wordt overspoeld door de neoliberale vloedgolf’ beschreven we hoe de be-
drijfslogica zich installeerde in het stedelijk beleid en in de stadsdiensten; hoe alles sindsdien vertrekt 
niet van behoeften van mensen, maar van cijfers en commerciële strategieën. En we wezen erop hoe deze 
bedrijfslogica en liberale visie uitmonden in tweedeling en discriminatie: een tweedeling in de dienstver-
lening, in de diensten, in de tewerkstelling en in de verloning bij de overheid.

Daartegenover staat het sociale model dat vertrekt van het principe dat diensten toegankelijk moeten 
zijn voor iedereen, om de sociaal zwaksten te beschermen en om collectieve voorzieningen uit te bouwen 
die aan iedereen ten goede kunnen komen. De commerciële, liberale visie werkt voor wie het kan betalen 
en vindt dat er voor de anderen enkel een minimale voorziening moet zijn.

Vier.	Zwijgplicht	voor	het	personeel.	
Het VISA-schandaal was een uitloper van de intrede van het bedrijfsdenken bij de stad. De stap naar het 
gebruik van VISA-kaarten voor persoonlijke uitgaven was maar klein. Als managers verdienden de top-
ambtenaren bij de stad veel minder dan hun collega’s in de privé, vonden ze. Wat extra’s waren dan toch 
normaal!?

De reclamecampagne nadien van Patrick Janssens moest de vertrouwensbreuk met de inwoners van 
Antwerpen lijmen. De twee ambtenaren die de tuchtdossiers behandelden over de VISA-zaak, gaven bei-
den hun ontslag als tuchtambtenaar toen de managers ongestraft bleven. De geloofwaardigheid van het 
management blijft tot vandaag een heikel punt, want een aantal politici en topambtenaren zijn na de 
VISA-affaire in topfuncties gebleven. Zij houden vandaag de pen vast als het stadspersoneel aangemaand 
wordt tot integriteit en kostenbewustzijn, twee van de vijf ‘A-waarden’.

Daarbovenop kwam de zwijgplicht. Medewerkers bij de stadsdiensten zijn bevoorrechte getuigen van 
hoe het écht werkt, achter de façade van de stralende A. Maar medewerkers hebben ook moeten leren 
zwijgen. In hun statuut staat nu ingeschreven dat ze ‘loyaal’ moeten zijn. In hun evaluatie wordt ‘organi-
satiebetrokkenheid’ gequoteerd. Je wordt beoordeeld niet enkel op je kennis of vaardigheden maar ook 
op je gedrag en je houding. Je moet passen in de bedrijfscultuur en een kritische houding tegenover het 
stadsbestuur is niet gewenst. Personeelsleden worden op de vingers getikt als ze zich op sociale media 
kritisch uiten over het beleid van de stad. Medewerkers die iets aankaarten bij hun vakbond wordt duide-
lijk gemaakt dat dit niet in goede aarde valt. 

Vijf.	De	rol	van	Antwerpen	als	sociale	werkgever	gaat	verloren.
De stad en het OCMW waren goede werkgevers. Ze boden werkzekerheid, weliswaar matige lonen maar 
een beter pensioen op het einde van de rit, ook voor laaggeschoolde werknemers. 
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Ook hier heeft zich een tweedeling doorgezet. De bedrijfslogica valt niet over hoge lonen en bonussen 
voor de topfuncties, maar zeurt altijd over de ‘hoge loonkost’ van de gewone werknemers. Ook bij de stad 
werden laaggeschoolde functies afgebouwd. Volgens het management horen deze functies thuis in de 
sociale tewerkstelling.

Het vast statuut willen de managers begraven omdat het de werknemers te veel bescherming biedt. 
Onder het voorbije college gebeurden aanwervingen enkel nog op contractuele basis. Daarnaast werd 

het vast statuut opgeheven telkens een dienst werd omgezet in een autonoom bedrijf. In de haven en de 
ziekenhuizen bracht de verzelfstandiging ook een aanzienlijke afbouw van de tewerkstelling. De manager 
van ZNA kreeg een bonus voor het behalen van zijn doelstellingen, inclusief het schrappen van honderden 
banen.

Het hele stadsbeleid wordt ondertussen gerund als een commercieel bedrijf: zo besliste de gemeen-
teraad om het personeel van het Stedelijk Onderwijs vanaf schooljaar 2011-2012 onder te brengen in een 
Autonoom Gemeentebedrijf  (AG). De stedelijke kinderopvang en zorgsector deelden hetzelfde lot. 

In het verleden vervulde de stad haar rol als sociale werkgever. Veel laaggeschoolden vonden bij de stad 
een kwaliteitsvolle job met werkzekerheid en goede arbeidsvoorwaarden. De voorbije twintig jaar werden 
heel wat van deze jobs overgeheveld naar werkloosheidsprojecten of uitbesteed aan de privé. 

Vandaag is de ‘sociale economie’ een sector op zich. Janssens en co richtten zelf hun sociaal tewerk-
stellingsbedrijf op. Leefloners en langdurig werklozen worden daar ‘geactiveerd’. Deze mensen zouden 
dan doorstromen naar reguliere tewerkstelling zonder dat de sociale tewerkstelling vaste jobs zou ver-
dringen. Maar zo werkt het natuurlijk niet als je tegelijk laaggeschoolde jobs in de reguliere sector syste-
matisch afbouwt.

De visie van de PVDA+

Volwaardige	jobs	bij	de	stadsdiensten.	
Zonder een degelijke job en een degelijk inkomen kan je geen eigen leven uitbouwen. Het is aan de open-
bare overheid, ook die van de steden en gemeenten hier de sleutels in handen te houden.

Nu de economische crisis zoveel mensen zonder stabiel inkomen dreigt te zetten, moeten alle publieke 
overheden daarop een antwoord vinden. Jobs in de openbare diensten bieden zekerheid en stabiliteit. En 
de noden zijn enorm. 

Jobs creëren in eigen stadsdiensten is een efficiënte manier om gemeenschapsgeld te investeren in 
kwalitatieve jobs. Je hebt als overheid zelf vat op de arbeidsvoorwaarden en er is niemand die een deel 
afroomt voor winst. Het maakt het mogelijk om juist daar tewerkstelling te creëren waar ze vanuit sociaal 
en ecologisch oogpunt het meest nodig is. Jonge ouders vinden geen opvang voor hun baby, de crèches 
zitten overvol, voor betaalbare rust- en verzorgingstehuizen blijven de wachtlijsten aangroeien. Investe-
ren in dichtbijgelegen diensten is honderd maal efficiënter dan het huidige subsidiebeleid aan de privé. 
Iedereen weet dat alle fiscale voorkeursbehandelingen aan bedrijven enkel hun winsthonger hebben ge-
voed en nooit werden omgezet in bijkomende tewerkstelling. 

De stad moet opnieuw kiezen voor vastbenoemde tewerkstelling op alle niveaus. Laaggeschoolden heb-
ben evenveel recht op de beste sociale bescherming. Daarnaast is het statuut een extra motiverende 
factor voor hoger opgeleiden om een job te kiezen in dienst van de gemeenschap. 

Janssens en co hebben veel te weinig appreciatie voor de dagelijkse inzet van het stads- en OCMW-
personeel. Sommige collegeleden kijken ronduit op het personeel neer. De PVDA+ wil het in de gemeen-
teraad opnemen voor deze duizenden personeelsleden. Zij houden de publieke dienstverlening recht.

Voor de PVDA kan je geen positieve stad bouwen als je niet ook intern, in je eigen organisatie, een posi-
tieve wind laat waaien. 

Voor de PVDA kan je geen democratische participatie uitbouwen als je niet ook intern, in je eigen organi-
satie, je personeel betrekt en laat participeren in plaats van kritische stemmen het zwijgen op te leggen en 
werknemers enkel te zien als uitvoerders van operationele doelstellingen of als voorwerp van besparingen.
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Voor de PVDA kan je geen armoede bestrijden en bestaanszekerheid voor je inwoners bieden als je niet 
ook intern, in je eigen organisatie, bestaanszekerheid biedt met kwaliteitsvolle jobs in plaats van sociale 
dumping te bieden en afbouw van (statutaire) tewerkstelling.

Voor de PVDA kan je geen goede dienstverlening uitbouwen als je je dienstverlening onderbrengt in 
verzelfstandigde bedrijven, je personeel verbant en de sleutels voor een beleid op die manier uit handen 
geeft.

Voor de PVDA kan je je stad niet richten op mensen met een goed inkomen als je intern, in je eigen 
organisatie, je werknemers geen degelijk inkomen garandeert. Het kan niet dat wie voor de stad werkt op 
het einde van de maand niet rond komt. 

Voor de PVDA kan je geen beleid voeren gericht op de behoeften van je inwoners als je intern, in je 
eigen organisatie, werkt volgens commerciële principes in plaats van menselijke.

Meer	leerkrachten	voor	een	onderwijs	van	betere	kwaliteit.	
In het hoofdstuk over het onderwijs schreven we al: om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren stelt 
de PVDA+ voor de kleuterklassen en de eerste drie jaar van het lager onderwijs te begrenzen op 15 leerlin-
gen en de drie hogere jaren op 20. Daarvoor zijn er in Antwerpen 1200 extra leerkrachten nodig. 
In dat hoofdstuk pleiten we er ook voor dat er weer een vervangingspool komt die werkzekerheid biedt 
voor een volledig schooljaar en dat jonge leerkrachten sneller vast benoemd worden.

Een	ambitieus	Marshallplan	voor	sociale	woningen	en	publieke	scholen	creëert	veel	
nieuwe	jobs.	
De groei van de Antwerpse bevolking, de wachtlijsten en het gebrek aan kwaliteitsvolle sociale wonin-
gen, de hoge prijzen op de huur- en koopmarkt, dat alles vraagt om een ambitieus plan om het stadspa-
trimonium in de volgende jaren te verrijken met 50.000 nieuwe of gerenoveerde sociale woningen. De 
jaarlijkse bouw en renovatie van 2500 woningen kan zorgen voor duizenden bijkomende jobs. Dat geldt 
ook voor de bouw en vernieuwing van stedelijke scholen. Er zijn ook banen nodig voor de noodzakelijke 
isolatie van de scholen en woningen in onze stad. Vier op de tien woningen in ons land heeft een volstrekt 
ontoereikende dakisolatie. Alleen al het isoleren van alle openbare gebouwen is een bijzonder efficiënte 
energiebesparende maatregel. 

De voorstellen van de PVDA+

1. Creëer nieuwe openbare jobs in de non-profit en 1200 jobs in de verschillende onder-
wijsnetten. Die kunnen gefinancierd worden door inkomsten uit de miljonairstaks. De 
8 miljard die de miljonairstaks zou opbrengen, zou voor de helft besteed worden aan 
jobcreatie waarvan 1 miljard voor jobs in het onderwijs. Minstens 400 miljoen euro zou 
besteed worden aan openbare tewerkstelling: federaal, regionaal, bij openbare bedrij-
ven, in steden en gemeenten.

2. De PVDA+ komt op voor kwaliteitsvolle banen bij de overheid, met werkzekerheid en 
sociale bescherming dankzij het statuut van vast benoemde. De PVDA+ pleit voor een 
motiverend, positief en sociaal personeelsbeleid. Wat de jobs betreft die rechtstreeks 
van de stad Antwerpen afhangen: stop de aanhoudende privatisering, outsourcing en 
sociale dumping, die de kwaliteit van de jobs en de dienstverlening verminderen. 

3. Antwerpen moet ook sociale clausules voorzien in de openbare contracten met privébe-
drijven die werken voor de stad. Die contracten zijn in België goed voor 15 miljard euro 
per jaar. De sociale clausules bepalen dat de bedrijven die de werken uitvoeren, zorgen 
voor volwaardige tewerkstelling, goede arbeidsomstandigheden en respect voor het mi-
lieu.

4. Creëer nieuwe jobs door de bouw en renovatie van sociale woningen en publieke scho-
len.
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2.7. Recht op veiligheid

Enquête

Criminaliteit, geweld, onveiligheid... van de Antwerpenaren die deelnamen aan onze bevraging stipte 31,9 
procent het thema veiligheid aan als het belangrijkste. Bij jongeren is dat één op vier, bij de oudsten stijgt 
dat naar één op twee. 35,6 procent wil ‘samenlevingsproblemen voorkomen door meer sociale begelei-
ding en door de opwaardering van de rol van de wijkagent’. 31 procent vraagt naar ‘een daadkrachtige 
aanpak van de kleine kern amokmakers’.

Vaststellingen

Slachtoffers en hun familie blijven vaak getekend achter na agressie, diefstal... Criminaliteit en onveilig-
heid raken zo het geheel van de samenleving. Ze blijven in onze kleren hangen en gaan mee bepalen hoe 
we denken en leven. 

De grote, georganiseerde misdaad, die onder aan de ladder continu zorgt voor delicten en geweld, blijft 
al te vaak buiten het vizier. Studies geven telkens opnieuw aan dat Antwerpen als internationale haven 
een cruciale plaats inneemt in criminele trafieken. 

De visie van de PVDA+

Het	recht	om	samen	in	veiligheid	te	leven.	
De PVDA+ wil een veiligheidsbeleid dat gestoeld is op twee pijlers. Met concrete maatregelen tegen wie 
het samenleven van de gewone vrouw of man verpest en met duurzame oplossingen die de criminaliteit 
kunnen voorkomen. Geen nepmaatregelen die op lange termijn niets opleveren. 

Het	recht	op	fysieke	integriteit.
Veilig kunnen wonen, kunnen buitenspelen, veilig naar de winkel kunnen gaan en kunnen buurten: dat is 
een basisrecht zoals het recht op onderwijs of werk. Veiligheid is geen ‘rechts thema’. Integendeel, het 
recht op fysieke integriteit is een basisrecht dat voorop staat bij consequent links.

Fysiek geweld en criminaliteit moeten effectief bestraft worden. Bestraffing heeft in een samenleving altijd 
een afschrikkende rol. Dat betekent niet dat er om ter langst en om ter hardst moet gestraft worden. Het bete-
kent wel dat de straffen effectief worden uitgevoerd. Het kan niet zijn dat daders van ernstige fysieke of sek-
suele gewelddaden toch nog lange tijd vrij kunnen blijven rondlopen. Net zo min als het mogelijk mag zijn dat 
daders van ernstig samenlevingsgeweld op vrije voeten blijven: mensenhandelaars, grote drugsbaronnen 
of economische misdadigers en fraudeurs uit de bankenwereld, de diamantwereld of de industriële wereld.

Voor	de	versterking	van	het	sociale	weefsel.	
De ongeveer tachtig gemeenschapswachters in Antwerpen, de vrouwen en mannen in het paarse uniform, 
luisteren, helpen, verwijzen door naar de juiste instanties, proberen te verzoenen. Ze zijn vertrouwens-
personen en laten repressie aan anderen over. Het zijn in sommige buurten de weinige mensen die op 
straat aanspreekbaar zijn. Zulke gemeenschapswachters, buurtwerkers en straathoekwerkers moeten 
meer middelen krijgen. Ze krijgen een vaste ronde in wijken en parken waar ze overlast vermijden, veilig-
heidsproblemen opvangen of aan de stad signaleren. Conciërges van sociale woningen zouden dezelfde 
rol kunnen vervullen t.a.v. de sociale woningmaatschappijen.

De PVDA+ komt op voor meer straatanimatoren voor de jeugd. Niet om jongeren bezig te houden maar 
om sociaal en pedagogisch werk te doen in overleg met andere buurtorganisaties. Zij zijn een soort op-
voeders die contact hebben met buren en bewoners. Ze kunnen preventief werken in samenspraak met de 
school, spijbelgedrag tegengaan, huisvestingsproblemen signaleren.

De PVDA+ wil voldoende publieke voorzieningen in elke buurt en een actief optreden tegen leegstand 
en verkrotting. Propere wijken, voldoende verlichte straten en pleinen, buurthuizen en telefooncellen 
kunnen bijdragen tot een veiliger buurt.
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Lessen	in	sociale	en	openbare	samenlevingszin	op	school. 
Erkende verenigingen kunnen daarvoor ingeschakeld worden. Denk maar aan het succes van de campag-
ne aan de scholen: ‘Merci om trager te rijden’. De lessen samenleven brengen respect bij voor de collec-
tiviteit (de wijk, de buren...) en voor de publieke diensten. Ontmoetingen met postbodes, met personeel 
van de Lijn, van de NMBS of van het OCMW op hun werkplaats kunnen de sociale controle ontwikkelen, 
vandalisme en sluikstorten tegengaan enzovoort.

Voor	wijkagenten	die	in	de	buurt	wonen.
De PVDA+ ijvert voor de herwaardering van de wijkagent met een goede opleiding, die bereikbaar is en 
dicht bij de mensen staat. Wijkagenten, die ook effectief in de wijk wonen en de mensen kennen, zijn 
veel effectiever om overlast en criminaliteit te bestrijden dan tot de tanden gewapende robocops die van 
buitenuit komen. Wijkagenten kunnen preventiewerk doen en problemen opmerken voor ze ontsporen in 
crimineel gedrag.

De bevolking moet de politie ook nauwer kunnen controleren. Het beleidsplan tegen criminaliteit van 
een politiezone wordt voorgelegd aan de politieraad, waar gemeenteraadsleden in zetelen. Het zou beter 
zijn dat dit beleidsplan ook besproken wordt in volksvergaderingen in de wijk. En dat de korpschefs zich 
daar zouden uitspreken over hun prioriteiten.

Tot slot moet de politie ook effectief prioriteit geven aan de strijd tegen de grote georganiseerde crimi-
naliteit: de maffia, de generaals van de drugshandel en de mensenhandel, de grote oplichterij en fraude. 
Het zijn die generaals van de criminaliteit die overal in de wijken luitenantjes trachten te werven, vaak uit 
de meest uitgesloten en zwakke bevolkingsgroepen.

Veiligheid	op	het	openbaar	vervoer.	
Een tweede begeleider-controleur op de tram en de bus is noodzakelijk om terug ontspannen het open-
baar vervoer te kunnen nemen. In Amsterdam en Rotterdam werd daarmee de agressie en criminaliteit 
sterk teruggedrongen.

Het	slachtoffer	centraal.	
In het huidige rechtssysteem blijven de slachtoffers dikwijls verweesd achter. Ze blijven zitten met angst 
en vragen. Waarom ik? Ben ik ergens schuldig aan? Zal mijn schade vergoed worden? Wat bezielt de da-
der? Het gerecht geeft zelden voldoende plaats aan wat er allemaal door het slachtoffer heen gaat. In die 
zin moet het goede werk van de dienst slachtofferhulp verder uitgebouwd worden.

De PVDA+ is ook voor herstelgerichte straffen voor kleine criminaliteit. Daders moeten beseffen wat ze 
bij de slachtoffers hebben aangericht. Een herstelgericht strafbeleid is het efficiëntst om te voorkomen 
dat daders hetzelfde pad blijven kiezen.

De	tweede	pijler:	voorkomingsbeleid.
Hoe je het ook draait of keert: hoe groter de maatschappelijke tegenstellingen, hoe groter ook de verschil-
lende vormen van criminaliteit. In samenlevingen met meer gelijkheid is er minder geweld en criminaliteit. 
In samenlevingen met minder gelijkheid is er meer criminaliteit. 

De ontaarding van het kapitalisme gaat gepaard met brutaal geweld: economisch geweld, fiscale frau-
de en valsmunterij, de witteboordencriminaliteit die onbestraft blijft. Maar ook oorlogsgeweld en ont-
menselijking in de jacht naar olie en andere grondstoffen, of in de geostrategische plannen om gebieden 
te overheersen. En er is het opvoedingsgeweld in de barbaarse videogames en in de liters bloed die van 
het tv-scherm spatten. Terrorisme, gewapende bankovervallen en gijzelingen. Geweld van mensenhande-
laars, drugdealers, pooiers en andere afpersers, carjackers, homejackers en georganiseerde bandieten. 

De georganiseerde criminaliteit is een spiegel van de maatschappij. In de neurose van het kapitalisme 
wordt veiligheid herleid tot zware repressie. Toch blijft de belangrijkste preventie tegen de zware crimi-
naliteit een samenlevingspreventie. Het gaat erom dat je een hoge mate aan sociale zekerheid en sociale 
gerechtigheid kan garanderen aan de grootste lagen van de bevolking. Zodat er een gevoel van sociale 
geborgenheid kan ontstaan, een gevoel van een onbezorgde verwachting voor de volgende dag. Om de 



ANTWERPEN 2012 • “RED DE STAD” • PVDA+STADSPROGRAMMA  33 .

georganiseerde vorm van zware criminaliteit weg te kunnen nemen, is het nodig een zekere zorgeloos-
heid te creëren voor de elementairste levensbehoeften. Zodat criminelen geen netwerk van luitenantjes 
en dealertjes kunnen rekruteren onder de uitgeslotenen, die geen andere mogelijkheid meer zien of niets 
anders geleerd hebben dan het snelle geldgewin. 

Op die collectieve basis van sociale rechtvaardigheid en zekerheid zullen ook andere normen en waar-
den mogelijk worden en kan er eindelijk een eind komen aan de dubbele moraal. De dubbele moraal, dat 
is zerotolerantie en massale opsluiting prediken als het over de ene vorm van geweld gaat en intussen 
oorlogsgeweld, bankiersgeweld en tv-geweld totaal ongemoeid laten. Wanneer de samenleving niet meer 
draait rond het hoogste ik-rendement, de meedogenloze concurrentie en de oorlog, kunnen waarden als 
de eenheid van woord en daad, samenwerking en sociale bescherming, solidariteit en respect de boven-
hand halen. 

De herfinanciering van het onderwijs, werk bieden aan jongeren, vechten tegen uitsluiting van hele groe-
pen van de bevolking: het is noodzakelijk. Er zijn partijen die veel roepen over veiligheid maar intussen 
wel ongestoord een neoliberaal uitsluitingsbeleid voeren. Ze doen niets tegen massa-afdankingen, her-
structureringen en sluitingen; ze laten de sociale woningen verkommeren en treden niet echt op tegen de 
uitsluiting in het onderwijs. Wie effectief wil optreden tegen geweld en criminaliteit zal dus een tweespo-
renbeleid moeten volgen. De criminaliteit effectief bestraffen én inzetten op een voorkomingsbeleid: dat 
is wat de PVDA+ wil.

De voorstellen van de PVDA+

1. Een kordate aanpak voor drugsdealers en amokmakers die veilig samenleven onmoge-
lijk maken. Zero tolerantie voor de grote georganiseerde misdaad.

2. Meer sociale controle, meer gemeenschapswachters, buurtwerkers, straathoekwerkers 
dicht bij de mensen, uit de wijk. Meer jeugdanimatoren.

3. Conciërges in woonblokken, ondersteuning van buurtcomités.
4. Cursussen in sociale en openbare samenlevingszin in de scholen.
5. Geen afbouw van het aantal wijkagenten, maar herwaardering van de wijkagent.
6. Een tweede begeleider-controleur op de tram en de bus.
7. Herstelgerichte straffen voor kleine criminaliteit.
8. Onderwijs, jobs en strijd tegen discriminatie om de problemen bij de wortel aan te pak-

ken.

2.8. Recht op inspraak, participatie en democratie

Enquête

De 4.704 door de PVDA+ bevraagde Antwerpenaren hebben een vernietigend oordeel over de inspraak 
van de Antwerpse bevolking. Op de vraag ‘Hoe beoordeel je het gevoerde stadsbeleid op het vlak van 
inspraak van de bevolking’ dienden de respondenten een score tussen 1 (‘heel slecht’) en 10 (‘heel goed’) 
te geven. De gemiddelde score op deze vraag was amper 4,39. 

Vaststellingen

Eén.	Onvoldoende	inspraak	en	participatie.
Ook andere gegevens bevestigen dat oordeel. Zo blijkt uit het rapport van de Vlaamse visitatiecommissie 
voor centrumsteden dat Antwerpenaren hun stad slechts 2 op 10 geven voor inspraak en participatie. Dat 
rapport heeft het ook over een ‘zeer duaal beeld’ wat betreft de betrokkenheid bij de stad. Want enerzijds 
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is er een grote bereidheid om deel te nemen aan het beleid en een actieve betrokkenheid bij de buurt, 
terwijl anderzijds het vertrouwen in het bestuur, de consultatie door het stadsbestuur en de informatie-
spreiding over en door het stadsbestuur zeer laag scoren, aldus nog het rapport. 

Twee.	Top-down	communicatie.
Het stadsbestuur probeert zijn beleid te ‘verkopen’ met allerlei feel good verhalen in glossy brochures, 
stadsmagazines, het internet... Een voorbeeld. Eind oktober 2010 brachten we met de PVDA+ een geheim 
gehouden verslag uit van de zitting op 2 juli 2010 van het schepencollege. Op die zitting hadden de sche-
penen het over ‘budgetoptimalisaties’.Waarover ging het? Alle schepenen en hun diensten hadden zich-
zelf eerder al de opdracht gegeven te besparen op personeel en dienstverlening. Op de zitting van 2 juli 
2010 gaven ze zelf aan dat er nog ‘duidelijke onderbouwingen’, lees ‘verhaaltjes’, nodig waren voor een 
aantal van hun beslissingen. Het schepencollege durfde niet te spreken over ‘besparingen’ al hadden ze 
er ondertussen al voor gezorgd dat er zo’n 550 personeelsleden minder waren. Het schepencollege ont-
kende toen ook dat er een verband zou zijn tussen de sluiting van de zeven wijkbibliotheken, de sluiting 
van de ijspiste Ruggeveld in Deurne, het plan tot privatisering van de kinderboerderij in Wilrijk... Noch-
tans, in het onderschepte verslag wordt dat allemaal met naam en toenaam, en nog veel meer, vernoemd: 
het maakte allemaal deel uit van de besparingsronde.

Drie.	Geen	respect	voor	de	uitslag	van	het	referendum.	
Wat de voorbije legislatuur rond de Oosterweelverbinding en Lange Wapperbrug gebeurde, spreekt boek-
delen over hoe het stadsbestuur omgaat met de mening en de stem van de Antwerpenaren. In een door 
acties afgedwongen referendum verwierp 60 procent de Oosterweelverbinding op het BAM-tracé. Toch 
beslisten de Vlaamse regering en het Antwerpse stadsbestuur door te gaan met dat BAM-tracé. 

Vier.	GAS-boetes	tegen	politieke	manifestaties.	
Dat het stadsbestuur niet graag een andere mening hoort, blijkt nu ook uit haar boetebeleid. Ze laat 
haar ambtenaren en politieagenten boetes schrijven tegen sociale en politieke acties. Zo kreeg PVDA+ 
dokter Mie Branders een Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS-boete) voor een ‘ongeoorloofde 
manifestatie’ op de Antwerpse Grote Markt. Het ging om een actie van Geneeskunde Voor Het Volk en de 
PVDA+ voor griepvaccinatie. Ook anderen zoals actievoerders voor Palestina en actievoerders van Occupy 
Antwerpen ontvingen ondertussen GAS-boetes.

De visie van de PVDA+

Inspraak, bevraging en participatie: dat zet de PVDA+ voortdurend om in praktijk. Zo zijn we deze verkie-
zingscampagne gestart met onze bevraging van in totaal 4.704 Antwerpenaren en met de elf gespreks-
avonden in de verschillende Antwerpse districten om de resultaten ervan te bediscussiëren. Daarmee was 
de basis gelegd van dit verkiezingsprogramma. 

‘Straat-raad-straat’	is	het	basisprincipe	van	elk	PVDA+	raadslid.	
Daarbij brengen onze raadsleden problemen van de straat in de districts- of gemeenteraad. Onze ver-
kozenen gaan op zoek, bevragen de problemen van gewone mensen en mobiliseren hen om druk te 
zetten. Ze doen het niet in hun plaats, maar doen het samen met de mensen. Deelname als publiek 
aan de raad en/of terugkoppeling wordt regelmatig georganiseerd en dient voor eventuele nieuwe 
mobilisatie. Op die manier bouwen we krachtsverhoudingen op die zaken kunnen veranderen. Op die 
manier nemen mensen hun lot in eigen handen. Op die manier maken de PVDA+ verkozenen dikwijls 
het verschil. 

Wij	willen	het	stedelijk	wijkoverleg	uitgebreid	zien.
Met daarbij speciale aandacht voor participatie van zwakkere wijkbewoners, wijkbewoners die het soci-
aaleconomisch moeilijker hebben, wijkbewoners met taalachterstand... Dat stedelijk wijkoverleg dient 
ook mee te kunnen beslissen. Nu blijft alles beperkt tot (gedeeltelijk) informeren en raadplegen.
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Wij willen regelmatig wijkfora georganiseerd zien rond bepaalde thema’s. Het komt erop aan wijkbud-
getten toe te kennen of uit te breiden. Het komt erop aan bewonersgroepen initiatieven te laten indienen 
zodat ze er aanspraak op kunnen maken. Een wijkforum met stemrecht van de wijkbewoners dient te 
beslissen welke initiatieven welk budget krijgen. 

Wij willen de deelname van bewoners aan Opsinjoren gepromoot zien. Dat verhoogt de betrokkenheid 
bij het wijkleven. 

Wij willen ondersteuning van de organisatie ‘Antwerpen aan ’t woord’, die participatiemodellen uit-
werkt.

Ook de bevoegdheden van de districtsraden moeten uitgebreid worden. 
Rond thema’s van hun district moeten de districtsraden meer kunnen wegen op de beslissingen. De bud-
getten van de districten moeten uitgebreid worden. Zonder geld kan je geen beleid voeren.

De voorstellen van de PVDA+

1. Respect voor de uitslag van de volksraadpleging, het BAM-tracé werd weggestemd. Het 
mag dan ook niet uitgevoerd worden.

2. Voor het recht op een bindend referendum. 
3. Voor het recht op vrije meningsuiting en het recht op actievoeren, weg met de GAS-boetes.
4. Agenda en verslagen van het schepencollege, de gemeenteraad, gemeenteraadscom-

missies, districtsraden, districtsraadcommissies... dienen vrij te raadplegen te zijn op 
het internet. 

5. Voor een versterking van het stedelijk wijkoverleg met een bepaald beslissingsrecht. 
Voor het opzetten van wijkfora en de invoering van wijkbudgetten.

6. Meer bevoegdheden voor de districten.

2.9. Recht op diversiteit

Enquête

In onze enquête bij 4700 Antwerpenaren gaf 10 procent diversiteit aan als een prioritair thema. Maar of je 
nu uit een familie komt van sinjoren sinds jaar en dag, of pas aangespoeld bent: de bekommernissen zijn 
dezelfde. Dat blijkt duidelijk uit de enquête. Gezondheidszorg, wonen, onderwijs, werk en een gezonde 
leefbare stad steken er ver bovenuit, in elke groep. 

Bij het thema diversiteit kruiste 50,4 procent ‘Geen discriminatie op basis van afkomst, nationaliteit, ge-
slacht, geaardheid en invaliditeit (in het onderwijs, bij aanwerving, bij huisvesting en in de vrije tijd)’ aan. 

18,6 procent sprak zich uit voor ‘Elke anderstalige heeft recht op lessen Nederlands’. 
15,3 procent duidde ‘Menswaardige opvang van vluchtelingen en daklozen’ hier als belangrijkste aan. 
8,6 procent zag ‘Geen hoofddoekenverbod op school en in de stadsdiensten’ als het hoofdpunt bij het 

thema diversiteit. 

Vaststelling

Een	smeltkroes	van	nationaliteiten.	
Antwerpen telt in vergelijking met de andere centrumsteden een hoog aandeel inwoners met een vreemde 
nationaliteit: 16 procent tegenover een Vlaams gemiddelde van 6 procent. Ongeveer één op drie Antwerpena-
ren heeft een vreemde origine. 22 procent heeft zijn roots buiten de EU. Marokkanen zijn met 7,9 procent van 
de bevolking de grootste allochtone groep. Binnen de Antwerpse werkende bevolking lijden de allochtone 
arbeiders het hardst onder de crisis. De armoede en de werkloosheidscijfers liggen in deze groep heel hoog. 
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Antwerpen is een stad van immigratie, bijvoorbeeld van arbeiders uit de Arabische wereld die in de Metal-
lurgie en GM zijn komen werken. Maar Antwerpen is ook een stad van emigratie, bijvoorbeeld de Red star 
line naar Amerika in het begin van vorige eeuw en de stadsvlucht in de afgelopen decennia. Antwerpen is 
een wereldstad waar 175 nationaliteiten, tientallen culturen en religies samenleven. 

De visie van de PVDA+

De PVDA+ komt op voor de rechten van alle werkende mensen, van welke origine ook. De Antwerpse wer-
kende bevolking is zeer divers en bestaat uit veel verschillende identiteiten. Deze diversiteit is volgens 
ons geen tikkende tijdbom van conflicten maar kan een grote troef zijn voor de stad. Maar dan wel als er 
ook gelijke rechten en gelijke kansen voor iedereen tegenover staan. De besparingen in de stadsdiensten, 
in het OCMW en in het culturele aanbod maken het steeds moeilijker om dat te realiseren. Het gebrek aan 
werk, dienstverlening en sociale voorzieningen (bijvoorbeeld in de huisvesting) is volgens ons de voor-
naamste aanleiding van spanningen tussen werkende mensen. 

En hoe meer de overheid verzaakt aan haar eigen plichten, hoe meer ze de verantwoordelijkheid exclusief 
wil leggen bij de individuele plichten van de bevolking. 

Elke	discriminatie	bestrijden.	
Onderzoek maar ook de dagelijkse ervaring van jongeren in Antwerpen toont dat nogal wat werkgevers 
en interimkantoren een sollicitant geen kans geven als hij Mohamed heet, maar wel als zijn naam Jan is. 
Ook als ze allebei net hetzelfde profiel hebben en exact dezelfde antwoorden gaven bij sollicitatietests. 

In de zomer van 2011 publiceerde de PVDA op haar website een lijst van tientallen bedrijven die aan 
het uitzendkantoor Adecco gevraagd hebben geen allochtone werknemers voor hen aan te werven. De 
lijst ‘Blanc Bleu Belge’. Op de lijst stonden grote namen zoals Electrabel, C&A en Delhaize. Een ernstige 
discriminatie, die door de rechtbank veroordeeld werd.

De	stad	als	het	goede	voorbeeld.
De stad wil als werkgever gelukkig een andere koers varen. Ze wil dat haar personeel een afspiegeling 
is van de diversiteit van de Antwerpse bevolking. De meerderheidspartijen hebben altijd mooie woorden 
over voor de diversiteit van het stadspersoneel, maar toch: waar blijven de harde resultaten? Ten eerste 
gaat het natuurlijk nooit lukken als je meer personeel afbouwt dan aanwerft. Ten tweede zegt het visita-
tierapport Antwerpen: ‘Het viel de commissie op dat de verkleuring van de stad zich nog weinig vertaalt in 
het personeel. Dat lijkt de commissie zeker een aandachtspunt voor de toekomst.’ 

Zo wees bijvoorbeeld een intern onderzoek van de Antwerpse politie uit dat het aantal allochtonen 
binnen het korps bijzonder laag ligt: 38 op een totaal van 2.200 personeelsleden in operationele dienst. 
In plaats van ter plaatse te trappelen met mooie voornemens moet de stad zichzelf ambitieuze streefcij-
fers opleggen voor meer diversiteit in alle geledingen van het stadspersoneel. In haar aanwervingsbeleid 
moet de stad bepaalde barrières opheffen. Zo moet ze bijvoorbeeld meer rekening houden met verworven 
competenties of met diploma’s behaald in het herkomstland van sollicitanten.

De instanties van de stad zoals het meldpunt discriminatie, moeten meer slagkracht krijgen. Er moet 
meer promotie rond gevoerd worden en de toegang moet laagdrempeliger kunnen. Het takenpakket dient 
uitgebreid. Deze instanties moeten niet alleen reactief werken maar ook proactief en meer aan preventie 
doen. Ze moeten bijvoorbeeld praktijktesten kunnen organiseren, vooral op het vlak van werk, huisves-
ting, onderwijs en dienstverlening.

Een	actief	pluralistische	stad.	
Om de toegankelijkheid en de efficiëntie van de stad te vergroten, pleiten we voor een actief pluralistische 
stad, tegen een kunstmatig opgehangen neutraliteit. Dat laatste leidt enkel tot meer uitsluiting. Een voor-
beeld daarvan is het omstreden hoofddoekenverbod. Wij pleiten voor de afschaffing ervan.
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Investeren	in	interculturele	ontmoeting.	
Ook de interculturele ontmoetingsplekken worden door de besparingen getroffen. Denk maar aan de slui-
ting van het Zuiderpershuis door de stopzetting van de subsidies. De stad Antwerpen heeft dat gewoon 
laten passeren. Wij vinden dat er meer moet geïnvesteerd worden in initiatieven als het Zuiderpershuis 
zodat er meer interculturele ontmoeting kan plaatsvinden voor alle Antwerpenaren.

Nieuwkomers	opvangen	en	beschermen	tegen	uitbuiting.	
Huisjesmelkers of malafide werkgevers zien in vreemdelingen en nieuwkomers een gemakkelijk slachtof-
fer. De stad moet meer tussenkomen om mensen te beschermen tegen deze wanpraktijken. Dat is goed 
voor die mensen zelf en goed voor iedereen. Anders creëer je een negatieve spiraal naar beneden.

Lessen	Nederlands.
Iedereen die hier woont heeft het recht de Nederlandse taal te leren. Ook mensen zonder papieren. De 
lange wachtlijsten voor taallessen in het volwassenenonderwijs moeten prioritair aangepakt worden. 
Kennis van het Nederlands is belangrijk om te kunnen genieten van sociale voorzieningen, sociale huis-
vesting of OCMW-steun, maar het mag geen toelatingsvoorwaarde worden. Taallessen kunnen optimaler 
door ze meer op maat te organiseren, ingebed in de sociale context, bijvoorbeeld als huurder, werknemer, 
wijkbewoner, ouder…

Gelijke	rechten.	
De PVDA+ komt op voor gelijke rechten voor homo’s, lesbiennes, biseksuelen, transgenders en andere 
‘seksuele minderheden’. De holebi/transgenderbeweging heeft de voorbije decennia heel wat bereikt. 
De PVDA+ wil er mee voor zorgen dat de positie van holebi’s en transgenders en hun rechten op de maat-
schappelijke en politieke agenda blijft in een periode waarin deze in gevaar komen. 

De homofobie en transfobie die voortkomt uit extreem-rechts of religieus fanatisme en conservatisme 
zorgen elke dag voor negatieve gevolgen voor holebi’’s en transgenders: in hun dagelijks leven, hun re-
latiebeleving en hun coming-out. Wat begint met stemmingmakerij in woorden resulteert regelmatig in 
geweld op straat. De PVDA+ wil de positieve verworvenheden van holebi’s verdedigen, warme solidariteit 
promoten en optreden in een geest van samenwerking en dialoog tussen alle bedreigde groepen. 

De PVDA+ wil vermijden dat verschillende geviseerde groepen tegen elkaar worden uitgespeeld. Zo 
pleiten we er voor om samen het racisme en het heteroseksisme te bestrijden als alternatief voor de span-
ningen die tussen holebi’s, transgenders en allochtonen bestaan. 

De voorstellen van de PVDA+

1. Elke discriminatie bestrijden. De stad moet zelf het goede voorbeeld geven door de 
stadsdiensten een actief pluralistisch profiel te geven. Onder meer door het hoofddoe-
kenverbod in stadsdiensten af te schaffen.

2. Investeer in interculturele ontmoeting. Stop de besparingen op dit terrein. 
3. Vang nieuwkomers op en bescherm ze tegen uitbuiting van huisjesmelkers of malafide 

werkgevers.
4. Gratis lessen Nederlands.
5. Doeltreffende seksuele opvoeding in het onderwijs. 
6. Preventiecampagnes rond seksueel en homo/transfoob geweld in bedrijven scholen en 

jongerenbewegingen.
7. Bij veroordeling de nadruk leggen op taakstraffen in organisaties die opkomen voor ho-

lebi/transgenderrechten of tegen seksueel geweld.
8. Voldoende financiële middelen voor de holebi/transgenderbeweging om haar rol van 

expertisecentrum volop te kunnen uitoefenen.
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2.10. Recht op solidariteit met het Zuiden

Vaststellingen

Het uittredende stadsbestuur verhoogde het budget voor ontwikkelingssamenwerking, de subsidiepro-
cedures werden verfijnd en er werd werk gemaakt van de ondersteuning van de solidariteitsverenigingen. 
De bevoegdheid voor ontwikkelingssamenwerking werd duidelijk toegewezen, met een eigen schepen. 
De samenwerking met de Antwerpse Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (AROSA) – die 80 
Noord-Zuidorganisaties uit Antwerpen vertegenwoordigt – werd verder uitgebouwd. 

Voor de initiatieven in het Zuiden wordt er samengewerkt met verenigingen uit Antwerpen die een link 
hebben met Congo, Marokko en Ghana. Zij zetten ontwikkelingsprojecten op in hun land van herkomst. 
De stad ondersteunt daarbij de praktijkervaring van die lokale organisaties en stimuleert de samenwer-
king met ngo’s, het Instituut voor Tropische Geneeskunde, en de hogescholen en universiteiten van Ant-
werpen. Ook hier worden activiteiten georganiseerd of ondersteund om ontwikkelingssamenwerking in 
de kijker te plaatsen.

De doelstelling om het budget voor ontwikkelingssamenwerking jaarlijks met tien procent te laten stij-
gen, zoals het bestuursakkoord vooropstelde, werd echter niet gehaald. De financiële crisis gooide roet in 
het eten, zegt het stadsbestuur. Maar moet de bevolking in het Zuiden voor deze crisis opdraaien?

Het ontbreekt nog aan informatie aan de bevolking over de activiteiten en over de achterliggende pro-
blematiek van armoede, onrecht en uitbuiting. Die info is essentieel om de wereldvisie van de Antwerpe-
naar te verbreden en te verdiepen. Belangrijke thema’s in verband met de internationale situatie, waar 
Antwerpen betrokken partij is, worden omzeild. Zoals het gebruik van de haven voor oorlogstransporten 
naar Irak en Afghanistan. Of het erkennen en ondersteunen van het internationaal recht voor een recht-
vaardige oplossing voor Palestina, in een stad met een belangrijk aandeel Arabische en Joodse bevolking.

De visie van de PVDA+

Ontwikkelingssamenwerking:	mag	het	iets	meer	zijn?	
Voor de PVDA+ is ontwikkelingssamenwerking in de eerste plaats een nationale bevoegdheid, waarvoor 
we blijven eisen dat de federale overheid de wettelijk vastgelegde verplichting nakomt om minstens 0,7% 
van het bbp uit te geven aan ontwikkelingssamenwerking. 
Maar ook in onze multiculturele stad, waar mensen uit de hele wereld samenwonen, zijn ontwikkelings-
samenwerking en internationale solidariteit heel belangrijk, omdat ze bijdragen tot een meer open en 
solidaire samenleving. Daarom moet de stad vasthouden aan de belofte haar budget voor ontwikkelings-
samenwerking jaarlijks met minstens 10 procent op te trekken. Die vraag staat ook in het memorandum 
over het stedelijke Noord-Zuidbeleid dat AROSA opstelde naar aanleiding van de gemeenteraadsverkie-
zingen. De PVDA onderschrijft dat memorandum. 

Geen	oorlogstransporten	door	de	haven.	
We pleiten voor een consequent programma om Antwerpen tot Vredesstad te laten uitgroeien. De belang-
rijke inspanningen op het vlak van ontwikkelingssamenwerking staan haaks op het feit dat de haven een 
van de grootste draaischijven is van het Amerikaanse leger en de NAVO. De PVDA+ eist dat Antwerpen 
vervoer van militair materiaal naar oorlogsgebieden verbiedt.

Verzustering	met	Mariel,	Cubaanse	havenstad	in	volle	ontwikkeling.	
De PVDA+ ijvert ervoor dat Antwerpen een verbroederingsproject opzet met de haven van Mariel in Cuba, 
die vandaag wordt uitgebouwd tot de belangrijkste Cubaanse haven. 

Hiermee gaat Antwerpen in tegen het handelsembargo dat de VS al meer dan een halve eeuw handha-
ven tegen Cuba. Deze blokkade maakt de crisis voor Cuba nog zwaarder. Het land heeft het economisch 
heel moeilijk. Toch gaan alle Cubaanse kinderen naar school en is alle gezondheidszorg er voor iedereen 
gratis. De levensverwachting ligt er zes jaar hoger dan in de rest van Latijns-Amerika, de kindersterfte vier 
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keer lager. Zowat 30.000 Cubaanse gezondheidswerkers zijn actief in 68 derdewereldlanden. Cuba geeft 
momenteel ook meer dan 50.000 jongeren uit 80 landen een opleiding. Antwerpen kan met deze verbroe-
dering een belangrijk internationaal signaal geven.

Verdediging	van	het	internationale	recht	in	Israël	en	Palestina.	
Door de aanwezigheid van een grote Joodse en Arabische gemeenschap in Antwerpen is het voor de stad 
heel belangrijk om consequent het internationale recht te verdedigen tegenover de Israëlische bezetting 
van Palestina. Een duidelijke stellingname voor het respect voor het Jodendom enerzijds en voor duide-
lijke afwijzing van het zionisme anderzijds, kan bijdragen tot een beter samenleven van de verschillende 
gemeenschappen in Antwerpen. Deze basisopstelling is ook noodzakelijk voor vrede in Palestina. De stad 
kan hierin een belangrijke bijdrage leveren door de stelling te ondersteunen dat Israël het internationale 
recht moet respecteren en toepassen: Israël moet de bezetting, de kolonisatie en de afsluiting van de 
Palestijnse gebieden (de Westelijke Jordaanoever, de Gazastrook en Oost-Jeruzalem) stopzetten.

De voorstellen van PVDA+

1. Het budget voor ontwikkelingssamenwerking moet jaarlijks effectief met 10 procent omhoog.
2. De communicatie over de Noord-Zuidproblematiek kan beter en actiever.
3. Stop het vervoer van militair materiaal naar oorlogsgebieden via de Antwerpse haven.
4. De PVDA+ komt op voor een verzustering met de Cubaanse haven Mariel.

2.11. Recht op een kindvriendelijke stad 

Enquête

Welke verzuchtingen en verwachtingen leven er rond de kinderen in de stad? In onze enquête gaf bijna 40 pro-
cent aan dat er meer aanbod van betaalbare opvang nodig is na de schooluren en tijdens de vakantie. Bijna 18 
procent vraagt uitdrukkelijk naar meer stedelijke crèches, dichtbij huis. 23,2 procent pleit voor het behoud van 
de kinderboerderij in Wilrijk en 17,3 procent spreekt zich uit voor meer goed uitgeruste speeltuintjes. 

Vaststellingen

Antwerpen	is	een	jonge	stad.	
Antwerpen leeft, Antwerpen verjongt. De stad telt bijna 77.000 kinderen onder de 12 jaar,dat is 15 procent 
van de bevolking. Maar de beleidsmakers komen hun verplichtingen ten aanzien van de jongste bewoners 
en hun ouders niet altijd naar behoren na. Wie kinderen heeft, kan ervan meespreken: de combinatie van 
een baan – of het zoeken ernaar – met de opvoeding van de kinderen en het zorgen voor kinderopvang en 
babysit loopt niet altijd van een leien dakje. Ondernemingen eisen meer flexibiliteit met almaar variabeler 
uurroosters, de ouders moeten dat zien te bolwerken. Jonge ouders moeten puzzelen om hun kinderen 
een betaalbare en goede zomervakantie te bezorgen.

Antwerpen	heeft	een	tekort	aan	kinderopvang.	
Eind 2011 telde Antwerpen 5593 kinderopvangplaatsen. Gemiddeld zijn er 23 plaatsen per 100 kinderen 
van 0 tot 3 jaar voor voorschoolse opvang in Antwerpen. Antwerpen zit zo tien procent onder het Europese 
streefcijfer van 33 plaatsen per honderd kinderen. Het gemiddelde van de centrumsteden ligt nochtans 
op die 33 procent. 

Van zodra koppels zwanger worden, krijgen ze de raad zich op verschillende wachtlijsten in te schrij-
ven. Dat bezorgt die toekomstige ouders niet alleen een hoop frustratie en onzekerheid – ‘Gaat mijn kind 
wel een plaats hebben?’ – maar ook veel onnodige administratieve rompslomp. Zes op de tien ouders 
die op zoek gaan naar formele opvang vinden er geen, zegt Kind en Gezin. Dat treft voornamelijk alleen-
staande ouders, ouders zonder job en laaggeschoolde ouders.
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De gemiddelde aanwezigheid van de ingeschreven kinderen in de kribben ging enkele jaren geleden van 
75 naar 85 procent. Dat wil zeggen dat er dagelijks meer kinderen waren. Het bezorgde de kinderverzorg-
sters, die al gebukt gingen onder een hoge werkdruk, meer stress. 

Toch bleven de stedelijke kinderdagverblijven bogen op een zeer goede reputatie qua opvang en peda-
gogische kwaliteit. Kinderopvang werd er niet enkel gezien als zuivere zorg: eten geven en pampers wis-
selen. In de audit van 2006 stond nog: ‘De aandacht voor de kwaliteit van dienstverlening vertaalt zich niet 
alleen in kosten en openingsuren en -dagen, maar ook in intense begeleiding van baby’s en peuters: pe-
dagogische activiteiten (stimulatie van de motoriek, taalgebruik, creativiteit...) dagelijkse observatie van 
de kinderen, bewaking en veiligheid garanderen op elk moment, continuïteit (met permanente aandacht 
voor en begeleiding van de kinderen...) In vergelijking met privé kinderdagverblijven gebeuren er meer 
observaties en pedagogische activiteiten (32 procent versus zeer beperkt in privé kinderdagverblijven).’

Ondertussen is de stedelijke kinderopvang overgeheveld naar een autonoom gemeentebedrijf. Sinds-
dien is de bezettingsgraad verder opgetrokken naar 90 procent. Dat hoge gemiddelde betekent dat krib-
ben regelmatig over hun maximumbezetting gaan. Zo kom je tot situaties dat één kinderverzorgster er 
alleen voor staat voor 14 baby’s!

Dat is: de bedrijfslogica gaat ten koste van de kwaliteit van de opvang. Vandaag stellen kinderverzorg-
sters met hartzeer vast dat hun job degradeert tot bandwerk en dat er weinig ruimte blijft om kinderen 
extra aandacht te geven. Leidinggevenden hebben hun management ook al gewaarschuwd voor veilig-
heidsrisico’s. 

Gebrek	aan	speelvoorzieningen.	
17 procent van de respondenten van onze enquête wil beter uitgeruste speeltuintjes. We zien deze nood 
bevestigd in andere cijfers: het rapport van de visitatiecommissie stedenfonds stelt dat slechts één op 
twee inwoners vindt dat er voldoende speelvoorzieningen zijn voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Kinderboerderij	door	privatisering	bedreigd.	
23 procent van de respondenten wil dat de kinderboerderij van Wilrijk behouden blijft als stedelijke dienst 
en niet geprivatiseerd wordt. In de kinderboerderij verzorgen vier voltijdse werknemers een hele resem 
dieren. Ze ontvangen elk jaar 15.000 georganiseerde en 35.000 particuliere bezoekers. Rond de boerderij 
hangt een sociaal netwerk waardoor tientallen mensen met een handicap een zinvolle en begeleide taak 
kunnen uitvoeren. Het Antwerpse stadsbestuur vond het echter allemaal te kostelijk en besliste op het 
schepencollege van 2 juli 2010 dat er best kan bespaard worden op de kinderboerderij door ze ‘in con-
cessie te geven’. Dat wil zeggen dat de stad op zoek ging naar een privé-investeerder om de zaak over te 
nemen. Na verzet van de PVDA+ tegen het besparingsplan van de coalitie werd de privatisering afgewend. 

De visie van de PVDA+

Recht	op	kinderopvang.	
Vandaag is het voorzien van kinderopvang geen obligate dienst. Je kan je als ouder nergens op beroe-
pen indien je er geen vindt. De PVDA is voor het recht op voorschoolse en buitenschoolse kinderopvang, 
goedkoop en dichtbij huis. Niet alleen voor de ouders, om werk en gezin te combineren, maar ook voor het 
kind. Het is ondertussen algemeen aanvaard dat kinderopvang positieve impulsen geeft aan de ontwik-
keling van het kind. Vanaf de geboorte heeft het kind behoefte aan voldoende gevarieerd contact om zich 
tijdens de eerste levensmaanden en -jaren te leren aanpassen aan de omgeving. ‘Externe opvoeding’ is 
een positieve pedagogische bron voor de ontwikkeling van het kind. 

De PVDA wil het gebrek aan opvang aanpakken vanuit een publieke visie: door het op korte termijn cre-
eren van 5000 extra plaatsen van de stad Antwerpen. Daarmee zou er al plaats zijn voor 1 op 2 kinderen. 
Stadscrèches hebben ook voordelen tegenover privécrèches. 

– Ze worden ingeplant in functie van de noden in bepaalde wijken en districten.
– Ze hanteren de democratische prijzen van Kind en Gezin, in verhouding tot het inkomen. 
– De stadscrèches volgen ook per definitie de kwaliteitsnormen van Kind en Gezin. Om in de er-
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kende en gecontroleerde kinderopvang te werken, moet je voldoende opgeleid zijn en blijven.
– Meer stedelijke crèches levert ook nieuwe, kwalitatief goede jobs op.

Alle ouders, ongeacht hun inkomen, of ze werken of niet, moeten hun kinderen naar betaalbare, goede 
kinderopvang kunnen sturen. Geen specifiek voorrangsbeleid voor werkende mensen, al dan niet met 
een laag loon. Mensen met een uitkering moeten hun kinderen ook naar een kinderdagverblijf kunnen 
brengen. En tweeverdieners mogen niet geduwd worden naar de dure privé-opvang. 

Recht	op	speelruimte.
Al spelend leren kinderen niet alleen motorische maar ook sociale vaardigheden. In de stad groeien veel 
kinderen op in appartementen of kleine woningen zonder tuin. Dan is het belangrijk dat ze kosteloos, dicht-
bij huis kunnen spelen. Zo maken zij vriendjes in de buurt en het versterkt de band tussen de buurt en de 
kinderen. Daarom zou er voor elk kind in elke buurt op minder dan 300 meter een speelruimte moeten zijn.

Om die speelruimte te creëren kan de stad ook creatief zijn, ze moet niet overal speelruimtes ‘bouwen’. Het 
kan bijvoorbeeld ook door buurtscholen in het weekend open te stellen. 

Speelruimte creëren is de eerste stap, een degelijk onderhoud ervan is de tweede stap en ook die is nodig.
Er moeten ook meer goed uitgeruste speeltuinen/ruimtes komen naar het voorbeeld van Park Spoor 

Noord of het Nachtegalenpark. Het overdekken van de ring zou veel mogelijkheden geven aan de stad 
voor extra speelruimte, en wel voor de kinderen die nu in de minst groene districten wonen: Borgerhout, 
Berchem en Antwerpen.

Behoud	van	de	kinderboerderij.	
De Wilrijkse kinderboerderij is de enige in Antwerpen en zij is uniek. Wie er met de kinderen of kleinkinderen 
een dag op uit wil, komt snel in het duurdere, commerciële circuit terecht (de Zoo, Metropolis, pretparken). 
De kinderboerderij is een fantastisch initiatief: stadskinderen kunnen er spelen en leren over de boerderij. De 
toegang is gratis, wat zorgt voor een heel divers bezoekerspubliek. Dankzij acties van de vrijwilligers van de 
kinderboerderij en de PVDA-werking in Wilrijk is de privatisering voorlopig afgewenteld.

De voorstellen van PVDA+

1. 5000 extra plaatsen in stedelijke crèches, extra plaatsen in de buitenschoolse opvang.
2. Nieuwe speelruimtes op maximum 300m afstand, openstelling van beschikbare ruimtes 

als speelruimte in het weekend en tijdens schoolvakanties.
3. Het behoud van de kinderboerderij als stedelijke dienst.

2.12. Recht op jong zijn in de stad

Vaststellingen.

Bijna een derde (29,8 procent) van de inwoners van Antwerpen is jonger dan 25 jaar. De stad telt 76.729 
kinderen tussen 0 en 11 jaar, 30.905 jongeren tussen 12 en 17 en 43.160 jonge mensen tussen 18 en 24. De 
ruimte die beschikbaar is voor deze groep, is duidelijk niet in verhouding met het aantal dat ervan gebruik 
moet maken. Dat er zo weinig geschikte plekken zijn voor de opgroeiende jeugd is dan ook een van de 
(weinige) punten waarop de stad Antwerpen gebuisd wordt door haar inwoners. (Cijfers Stadsmonitor). 

Er	is	nood	aan	een	divers	aanbod.	
Deze groep jongeren is bijzonder divers, dus moet het aanbod voor hen dat ook zijn. De stad laat momen-
teel wel ruimte voor het initiatief van de jongeren maar dat beperkt zich tot de kleine groep die de weg 
naar het stadhuis al kent of die al deel uitmaakt van jeugdraden. Om te weten aan welke noden ze tege-
moet moet komen in de stad of in de wijk, moet de stad niet wachten op het initiatief van de jongeren. Ze 
moet ook zelf de mening vragen van alle jongeren, ongeacht hun afkomst.
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Inspraak.
De meeste jongeren mogen nog niet stemmen en niet alle jongeren zijn even mondig. Er moeten dus 
alternatieven geboden worden opdat er wel naar hen geluisterd zal worden. We stellen vast dat de maat-
schappelijke onverdraagzaamheid ten aanzien van jongeren groeit. In plaats van de jeugd te zien als de 
toekomst, wordt ze meer en meer gezien als bron van overlast. 

Langetermijnstrategie.	
Momenteel is er een sterk groeiende groep van min 11-jarigen. Nieuwe ruimtes voor deze leeftijdscate-
gorie mogen dus niet ontbreken. Maar deze grote groep wordt snel ouder. Er moet dus ook voor de 12 
tot 24-jarigen geïnvesteerd worden. De stad dient ruimte en infrastructuur te voorzien die toegankelijk is 
voor alle jongeren uit deze groep, met speeltuinen maar ook met fuifzalen, lokalen en publieke ruimtes 
waar jongeren zich kunnen laten zien en horen. 

Het tekort aan ruimte voor de opgroeiende jeugd manifesteert zich in onze stad op twee niveaus.
Enerzijds is er een tekort aan (goedkope) fuifzalen en andere uitgaansmogelijkheden. Uitgaan in Ant-

werpen is duur. Ook zelf iets organiseren is niet goedkoop want het gros van de zaken is in privé-handen. 
Zo wordt uitgaan onbetaalbaar en onbereikbaar. De stad tracht dat op te lossen door tussen te komen 
met subsidies voor bepaalde projecten of organisaties maar die subsidies komen toch terecht bij de privé-
eigenaars. Beter ware het dat de stad opnieuw zalen in eigen beheer zou hebben.

Anderzijds is er in Antwerpen ook een tekort aan publieke ruimte waar jongeren gewoon kunnen sa-
menzijn zonder daarvoor diep in de portefeuille te moeten tasten. Pleintjes of parken met ontspannings-
mogelijkheden zoals skaten, voetbal- of basketbalveldjes zijn er te weinig en bijna nergens is er sanitair 
aanwezig of overdekking voor slecht weer. De meeste publieke plaatsen in Antwerpen worden gedeeld 
door verschillende soorten gebruikers. De verschillende verwachtingen en behoeftes kunnen hier voor 
conflicten zorgen. Als er meer specifieke plaatsen voor jongeren komen, vooral pleininfrastructuur voor 
+14-jarigen, kan dat probleem verminderen. 

Heel wat jongeren in onze stad hebben het gevoel dat ze niet worden gehoord en worden bestraft terwijl 
ze niks verkeerd doen. Op sommige plaatsen mag je niet rondhangen met meer dan drie, op andere plaat-
sen wel. Politiecijfers tonen aan dat het aantal processen-verbaal in het kader van GAS voor minderjarigen 
in Antwerpen het laatste jaar verdubbelde. Bovendien deelt men het merendeel van die boetes uit aan 
jongeren in kansarme buurten zoals Kiel en Antwerpen Noord.

De PVDA+ steunt de oproep van de Antwerpse Jeugdwerkers: “Jongeren hebben plaatsen nodig waar zij 
kunnen samenkomen met vrienden, zonder plannen te maken, te consumeren of deel te nemen aan een 
gestructureerd vrijetijdsaanbod.”

De visie van de PVDA+

Investeringen zijn hier nodig: in extra ruimte maar ook in buurtwerkers en jeugdanimatoren om de ont-
moeting tussen verschillende gebruikers te stimuleren en wederzijds respect te ontwikkelen. Zo kan je 
de perceptie vermijden dat ‘jongeren enkel voor overlast zorgen’, in de publieke opinie en ook in de buurt 
zelf. Zo kan je bij problemen ook naar oplossingen zoeken die rekening houden met alle partijen.

Nu is het plaatje: in de stad met een gebrek aan publieke ruimte eisen jongeren hun eigen plek op en 
daardoor worden ze dan in een slecht daglicht gesteld. Hangjongeren werd een scheldwoord maar ook de 
benaming voor een subgroep bij de delinquente jongeren. ‘Hangjongeren’ zijn niet meer welkom en voor 
elk gedrag dat als storend ervaren wordt, hoor je pleidooien om dat strafbaar te maken. Maar het blijft 
onduidelijk wat de norm is en wie deze norm bepaalt. Feit is dat er dikwijls geen oog is voor de leefom-
standigheden van de jongere, die nochtans mee aan de basis liggen van zijn of haar gedrag. 

Naast investeringen in publieke ruimtes, moet de stad ook investeren in extra fuifzalen – in handen van 
de stad – die goedkoop en goed bereikbaar zijn. In elk district moet er dus minstens één locatie zijn waar 
fuiven georganiseerd kunnen worden. Bovenop de voorziene twee zalen in het stadscentrum.
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Ook op het vlak van jeugdhuizen moet de stad extra investeren. Niet alleen voor bestaande initiatieven 
maar ook voor nieuwe. De jeugdhuizen vormen binnen de jongerencultuur een specifiek segment dat ge-
richt is op participatie. Daar kunnen jongeren uit de buurt elkaar ontmoeten, meehelpen aan een aanbod 
voor de rest van de buurt, mee een programma ontwikkelen, uitwisselingen creëren met jeugdcentra in 
andere buurten… De voordelen zijn zo talrijk, dat extra investeringen hier heel nuttig zijn. 

Ook voor de vrijetijdsbesteding is er nood aan investeringen. Extra lokalen waar organisaties terechtkun-
nen, vernieuwing van bestaande lokalen… Die lokalen moeten niet per se bovenop de bestaande infra-
structuur komen: je kan ook creatief omspringen met het bestaande stadspatrimonium. 

De voorstellen van de PVDA+

1. Elk jaar een grote jongerenenquête bij alle jongeren om de behoeftes in kaart te brengen. 
2. Meer aandacht voor het aspect ontmoeting in de inrichting van de openbare ruimte: brede 

voetpaden, verzorgde pleintjes die bruikbaar zijn voor informeel sporten (bv. voetbal, bas-
ket en skaten), meer bankjes en vuilbakken.

3. Cultuur voor en door jongeren: samen met jeugdwerkers en buurtwerkers oplossingen aan-
reiken en uitvoeren.

4. Fuifzalen in alle districten, bovenop de twee voorziene zalen in het centrum van Antwerpen, 
onder het motto: betaalbaar en bereikbaar. Openhouden van muziekclub Petrol.

5. Publieke ruimte openstellen voor jongeren in elke wijk, met mogelijkheid tot ontspanning, 
publieke toiletten en schuilmogelijkheden bij slecht weer.

6. Initiatieven voor wederzijds respect aanmoedigen. Meer inzetten op buurtwerkers en 
jeugdmonitoren 

7. Geen GAS-boetes uitdelen aan minderjarigen.
8. Lokalen en speelpleinen van buurtscholen en andere gebouwen van de stad gratis open-

stellen voor jongereninitiatieven.
9. Projectmatige initiatieven die de stad onderneemt voor jongeren, bijvoorbeeld Europese 

jongerenhoofdstad, evalueren en indien positief verlengen.

2.13. Recht op cultuur, sport en verenigingsleven

Enquête
 
In onze enquête bij 4700 Antwerpenaren kruiste bij het thema ‘sport, ontspanning en cultuur’ 42 procent 
als belangrijkste verzuchting aan: ‘Minder betalen voor het gebruik van sportlocaties, bibliotheken, cul-
turele en andere stadsdiensten’. 

26 procent zag bij dit thema als eerste punt: ‘De stad moet meer werkingsmiddelen voorzien voor 
sport-, jeugd- en cultuurwerkingen’.

68 procent van de ondervraagden vindt dus dat de stad te weinig investeert in ‘sport, ontspanning en 
cultuur’ voor de man in de straat. Waardoor er te weinig werkingsmiddelen zijn of alles te duur wordt. 

Vaststellingen

Eén.	Nadruk	op	prestigeprojecten	en	citymarketing.	
De PVDA+ stelt vast dat de stad Antwerpen op het vlak van cultuur, sport en ontspanning de voorrang 
geeft aan grote prestigeprojecten en initiatieven. In het kader van de citymarketing van de stralende A 
werden grote evenementen met de Olifant en de Reuzen gerealiseerd. De PVDA+ vindt deze aanpak een-
zijdig. Wij zijn natuurlijk niet tégen zulke evenementen. Ze brengen cultuur dichter bij de Antwerpenaar. 
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Maar het evenwicht – qua aanbod en financiële ondersteuning – tussen zulke massa-activiteiten en an-
dere kleinere activiteiten in de buurt is dikwijls zoek. 

Neem bijvoorbeeld Buurtsport. Zulke initiatieven zijn goed: met Buurtsport ‘de sport naar de burger 
brengen’. Lovenswaardig, alleen is Buurtsport slechts in tien van de vijftig wijken van Antwerpen actief.

Initiatieven zoals de ‘Zomer van Antwerpen’ of ‘Muziek in de wijk’ bereiken onvoldoende buurtbewo-
ners omdat de plaatselijke verenigingen en organisaties onvoldoende bij het initiatief betrokken worden.

Twee.	Verhoogde	tarieven.	
Een tweede vaststelling is dat de stad de laatste jaren de prijs voor cultuur en sport verhoogd heeft en 
goedkope tarieven afschafte. In 2011 werden zeven wijkbibliotheken gesloten. Ook het jaarlijkse abon-
nement (nadien opgenomen in de A-kaart) steeg van 5 naar 9,5 euro voor een volwassene. De stad pakt 
uit met de nieuwe, moderne Permeke-bibliotheek. Maar de inwoners van verder gelegen wijken/distric-
ten geraken niet in die moderne bibliotheek terwijl hun wijkbibliotheek gesloten werd. Het stadsbestuur 
geeft als alternatief bibpunten: ‘Bibpunten zijn minibibliotheekjes met een klein aanbod aan kranten, 
tijdschriften en soms ook… boeken.’

Ook sporten werd voor de modale Antwerpenaar vaak duurder. Zo werd de toegangsprijs voor de zwem-
baden fors verhoogd. Tot 2010 betaalden jongeren 1 euro voor een ticket, een 12-beurten kaart kostte 10 
euro. Voor volwassenen was dat respectievelijk 2 en 20 euro.. Nu betaal je als jongere 1,5 euro voor een 
ticket en 20 euro voor een 12-beurtenkaart. En voor een volwassene is dat 3 en 30 euro. Bovendien werd 
de leeftijdsgrens van het seniorentarief verlegd van 55 naar 65 jaar. Antwerpen investeerde ook niet in 
nieuwe zwembaden, hoewel daar nood aan is met onze groeiende bevolking.

Drie.	Gebrek	aan	zalen.	
De derde vaststelling is het nijpend gebrek aan voldoende zalen voor verenigingen en feesten. Voor ver-
schillende organisaties en verenigingen is er geen geschikte en goed onderhouden accommodatie. In 
sommigen districten zijn er bijna geen feestzalen of vergaderzalen van de stad ter beschikking. Antwerpse 
verenigingen moeten dikwijls (te) diep in hun budget snijden om private (feest-)zalen te betalen.

De visie van de PVDA+

Wij streven ernaar dat het beleid ervoor zorgt dat vrije tijd, sport en cultuur populair zijn in de werkelijke 
zin van het woord. Met toegang voor allen, met deelname van allen. Sport, cultuur en vrije tijd dragen bij 
tot een solidaire samenleving waarin mensen elkaar kennen en waarin ze hun talenten kunnen ontwikke-
len. Veel talent wordt door de commerciële sector niet gewaardeerd. Wij pleiten voor een solidair, tolerant 
en gedifferentieerd sport-, cultuur- en verenigingsleven.

Op	mensenmaat.	
De PVDA+ onderstreept dat veel van het populaire vrijetijdsleven ‘op mensenmaat’, lokaal en toegankelijk 
georganiseerd is en draait op vrijwilligers: de plaatselijke sportclubs, wandelclubs, kunst- en muziek-
groepen, jeugdbewegingen, theatergroepen, jeugdhuizen, seniorengroepen enzovoort. De overheid, ook 
die van de stad, erkent en ondersteunt dat veel te weinig. De stad beschouwt verenigingen te veel als 
‘uitvoerders’ van het stedelijk beleid. Verhoudingsgewijs steekt ze er erg weinig in, vergeleken met de 
prestigeprojecten. De meeste van die initiatieven en verenigingen moeten op zoek naar geld via allerlei 
kaas- en wijnavonden, fuiven enzovoort. En zelfs dat wordt tegenwoordig moeilijk door het gebrek aan 
goede (reglementaire) zalen. De stad moet financieel meer bijspringen. Maar recente maatregelen heb-
ben de financiële druk juist verhoogd. Er dreigt een verschraling van het aanbod door de financiële strop 
en de ‘reglementitis’. Het aanvragen van subsidies en logistieke ondersteuning zou duidelijk, eenduidig 
en laagdrempelig moeten zijn (zowel op papier als digitaal).

De	diversiteit	van	het	aanbod	garanderen.	
De stad en de Vlaamse overheid moeten de diversiteit van het aanbod blijven garanderen, door financiële 
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en praktische ondersteuning. Dan kunnen initiatieven opboksen tegen de druk van de commercie. Dat 
impliceert: de opwaardering van het vrijwilligersstatuut, meer support van ondersteunende organisaties 
die vormingen organiseren voor die vrijwilligers, vernieuwing van infrastructuur… 

Verenigingen die werken aan ontmoeting en sociale cohesie moeten ondersteund worden.
Zeker sport- en cultuurinitiatieven met een specifieke missie naar moeilijk bereikbare doelgroepen 

moeten financieel en structureel beloond worden voor hun inspanningen: in maatschappelijk kwetsbare 
wijken, initiatieven voor mindervaliden of senioren die uit de boot vallen...

De	mogelijkheden	bieden	om	sport,	cultuur	en	vrije	tijd	te	organiseren.	
De stad moet de Antwerpenaren de middelen en mogelijkheden aanreiken om op hun niveau aan sport, 
cultuur en vrije tijd te kunnen doen, en dat indien nodig zelf te organiseren. Dat wil allereerst zeggen: 
infrastructuur voorzien (sportvelden, buurtcentra, zalen, lokalen voor de jeugdbeweging, vormingscentra, 
kampeerterreinen...). 

Dat is een breuk met de trend van de laatste jaren: de stad heeft enkele sportgebouwen en cultuurinfra-
structuur gesloten (de ijspiste in Deurne, wijkbibliotheken… ). Ook het wegvallen van de parochiezaaltjes 
heeft hier wellicht een groter gat geslagen dan gedacht. Het circuit van kleine muziekbandjes, fuiven 
en het specifieke populaire uitgaansleven daarbij is weggeconcurreerd door de commercie. Dat is ook 
waarom het nefast is resterende infrastructuur geheel of gedeeltelijk te privatiseren via publiek-private 
samenwerkingen… 

Integratie	van	sport,	cultuur	en	vrije	tijd	in	het	onderwijs.	
Hoe jonger mensen met sporten beginnen, hoe langer zij doorgaans sportief actief blijven. En dat geldt 
ook voor cultuur. Daarom is het verstandig dat kinderen vanaf de basisschool kennismaken met sport en 
cultuur, niet alleen binnen de schooluren maar ook tijdens de middagpauze en na schooltijd. Dat is ook 
handig als alternatief voor opvang en studie, en niet duur. Hier en daar lopen al initiatieven, zoals Buurt-
sport. Ouders, kinderen en school zijn er heel tevreden over. Ook jeugdbewegingen kunnen met dit brede 
schoolconcept hun voordeel doen, alsook het verenigingsleven in de wijk. De stad moet het voorbeeld 
geven door deze visie van brede buurtscholen toe te passen op het stedelijk onderwijs.

De voorstellen van de PVDA+

1.  Meer investeringen in een vrije tijd op mensenmaat.
2.  Het vrijwilligersstatuut opwaarderen.
3.  Investeren in nieuwe zalen en voorzieningen voor het verenigingsleven. Geen privatise-

ring van de bestaande infrastructuur.
4.  Schoolpleinen openstellen als sport- en speelruimte.
5.  De samenwerking tussen scholen en sport- en cultuurverenigingen bevorderen.
6.  Gratis cultuurpas + sportpas voor jongeren.
7.  Recente tariefverhogingen terugschroeven.
8.  Heropenen van de zeven recent gesloten wijkbibliotheken. 
9.  Stad moet eisen dat de hogere overheid de gebouwen van het deeltijds kunstonderwijs 

renoveert.
10. Toegang tot de Antwerpse musea gratis voor de Antwerpenaren.
11. Oprichten van een infoloket ‘sport, cultuur en ontspanning als aanvulling op de infor-

matie via de cultuur- of sportantenne in het district. Het loket helpt verenigingen bij de 
organisatie van evenementen in de buurt en zoekt mee naar subsidiëring en voorziet 
gratis materiële ondersteuning vanuit de stad.
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2.14. Recht op mobiliteit

Enquête

Wat ligt er op de lever van Antwerpenaren als het over mobiliteit gaat? In onze bevraging bij 4700 men-
sen vond 28 procent ‘ruimer aanbod van goedkopere tram- en buslijnen in de stad’ het belangrijkste. 27 
procent vond ‘vrachtvervoer rond de stad, niet dwars door de stad (ring ontlasten door aanleg Meccano-
tracé)’ prioritair. 24 procent stipte ‘veilige voet- en fietspaden’ aan. En 19 procent was voor ‘minder files 
door de Liefkenshoektunnel tolvrij te maken’.

De bevraging toonde ook dat het mobiliteitsprobleem vooral de aandacht krijgt van wie om beroepsre-
denen in het centrum of in de haven moet zijn. Dan heb je de pendelaars die ergens in de stad of de haven 
moeten geraken, of die voorbij de stad moeten, meestal richting Brussel. Andere respondenten bekijken 
het mobiliteitsprobleem eerder vanuit de overlast aan lawaai, stank en fijn stof. Een derde groep wordt 
gevormd door mensen die in de kernstad wonen. Zij wijzen op het probleem van veilige voetpaden, fiets-
paden en oversteekplaatsen op drukke kruispunten. 

Vaststelling

Onvoldoende	aanbod	van	openbaar	vervoer.	
Veel mensen kunnen enkel met de auto op hun werk geraken. Een kwart van de werkgevers geeft aan 
dat zijn bedrijf niet of onvoldoende bereikbaar is met het openbaar vervoer. Er is dringend nood aan een 
beleid dat werk maakt van openbaar vervoer. 

Maar het tegendeel gebeurt. 
In ons land zijn trein, bus, tram en metro openbaar. De NMBS en De Lijn vervoeren een groeiend aan-

tal reizigers. Deze openbare vervoersmaatschappijen worden bedreigd door het beleid dat op Europees 
niveau uitgetekend wordt. De Europese Unie blijft hardnekkig proberen de sector open te stellen voor 
privé-maatschappijen. Tot hier toe zijn de vakbonden erin geslaagd dat af te remmen. 

Maar ook de Vlaamse regering duwt in de richting van privatisering. Volgens een Vlaams decreet moet 
de helft van het busaanbod van De Lijn aan een privé-maatschappij uitbesteed worden. Verder komen 
openbare vervoersmaatschappijen in moeilijkheden door de besparingen die het aanbod beperken in 
plaats van het uit te breiden. 

In april 2012 schreven de vervoersvakbonden een gezamenlijke Open Brief aan de gemeenteraads-
leden, het stadsbestuur en de gouverneur. Daarin lezen we: ‘Door de besparingen dreigt De Lijn voor 
veel gebruikers niet langer een valabel alternatief te zijn en gaan veel actuele gebruikers noodgedwon-
gen opnieuw kiezen voor de auto, met alle gevolgen en kosten van dien. Meer autogebruik betekent 
meer files, meer parkeerproblemen en meer verontreiniging. Daarnaast is er een tweede effect, met 
name de toenemende vervoersarmoede: wie zich geen wagen kan veroorloven, kan bepaalde verplaat-
singen niet meer maken. Niet alleen de reiziger maar alle inwoners worden zo de dupe van dit bespa-
ringsverhaal.’

In dat besparingsverhaal speelt ook de Vlaamse regering (CD&V, sp.a en N-VA) een kwalijke rol. Zo wer-
den de weekend- en nachtbussen in Antwerpen bedreigd. Uiteindelijk werden ze ‘gered’ door een brou-
werij, in ruil voor reclame natuurlijk! Zo ver zijn we dus gekomen, dat de publieke dienstverlening afhangt 
van brouwerijen. Iedereen beseft dat dit absurd is.

Het stadsbestuur wil zoveel mogelijk bussen uit het stadsbeeld laten verdwijnen. Dagelijks zullen er dui-
zend busritten minder in de stad komen en dat zal elke Antwerpenaar geweten hebben. 

Buslijn 123 is de enige mogelijkheid voor de drukbevolkte wijk Luchtbal om rechtstreeks naar het 
dichtstbij gelegen ziekenhuis Jan Palfijn te geraken. Door de besparingen verdwijnt lijn 123 op 1 septem-
ber 2012. Inwoners van de Luchtbal zullen in het vervolg moeten overstappen en langer moeten wachten 
om in Jan Palfijn te geraken. Vijfhonderd gezinnen uit de Luchtbal overhandigden een petitie tegen de af-
schaffing van lijn 123 aan burgemeester Janssens en mobiliteitsminister Crevits maar er veranderde niets.
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Wie met de bus van Brasschaat komt, kon vroeger snel van de Rooseveltplaats naar het Centraal 
Station om de trein naar Brussel te nemen. Nu zal je eerst moeten overstappen op een tram om zo het 
stadscentrum en het station te kunnen bereiken. Want de Franklin Rooseveltplaats, de draaischijf van het 
openbaar vervoer, is een doorn in het oog van de citymarketeers in het stadsbestuur. Onder die Roose-
veltplaats komt er wel een ondergrondse parking voor 400 auto’s. 

Er is veel bombarie over ‘Antwerpen tramstad’...terwijl er in Antwerpen geen enkele tram bijkomt. Pas 
vanaf eind 2014 zullen er enkele nieuwe trams voor Antwerpen bijkomen. Ondertussen schrapt men in het 
busaanbod en worden de huidige trams ‘verdeeld’ over de tramnetuitbreidingen.

Wij geven de voorkeur aan trams – ze zijn comfortabeler, ecologischer, en op de eigen bedding zijn ze 
sneller – maar dan niet ten koste van buslijnen die moeten zorgen voor het vervoer naar de hoofdassen, 
die dan met trams kunnen bediend worden. Wie 10 tot 15 minuten te voet moet lopen om een eerste halte 
te vinden of wie twee- of driemaal moet overstappen om op zijn bestemming te geraken... die grijpt terug 
naar de auto. Wie geen auto heeft ... ja die heeft pech in Antwerpen tramstad.

Mede in opdracht van Europa moet De Lijn meer en meer grote projecten uitvoeren met publiek-private 
samenwerking (PPS). Een voorbeeld hiervan is de nieuwe tramstelplaats in Wijnegem.

Daardoor worden de kosten over meerdere jaren gespreid en kan de privésector rijkelijk profiteren van 
overheidsopdrachten. Zelfs trams en bussen worden op deze manier of via langdurige leasingcontracten 
aangekocht, dat is nefast voor de financiële onafhankelijkheid van overheidsbedrijven. De vakbonden 
berekenden dat deze PPS-constructies op de lange termijn vaak heel wat meer aan de overheid kosten 
dan een normale financiering. Binnen enkele jaren zal daar dubbel en dik voor betaald moeten worden, 
via nog meer besparingen.

De visie van de PVDA+

De druk op de mobiliteit in de stad zal nog groeien door de verwachte bevolkingsaangroei. Mobiliteit 
moet een recht blijven voor alle inwoners en geen voorrecht voor hen die zich de peperdure brandstof 
kunnen permitteren. Het grote succes van het Velo-project bewijst de mogelijkheden om fietsverplaatsin-
gen verder uit te bouwen. Dat kan door van Velo echt een stadsproject te maken en het ook uit te breiden 
naar alle districten. De PVDA+ steunt de aanbevelingen van de Fietsersbond. 

PVDA+ steunt ook het protest van de vakbonden en de petities van de gebruikers tegen de huidige bespa-
ringen van De Lijn. Het “overstapmodel” is enkel een manier om deze besparingen goed te praten en zal 
voor de meeste reizigers veel ongemak en tijdverlies met zich meebrengen.

De stad moet met De Lijn en de NMBS een plan opstellen voor de uitwerking van een dicht en frequent 
openbaar vervoersnet. Dat is maar mogelijk als alle partners duidelijk stellen dat zij de tendens om op 
openbare mobiliteit te besparen, taken uit te besteden of te privatiseren willen stoppen. Openbare ver-
voersmaatschappijen zijn de oplossing voor de toekomst: om het recht op mobiliteit te waarborgen, om 
de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, om rekening te houden met de stijgende olieprijs. De 
besparingen bij de NMBS en De Lijn zijn een verkeerd signaal. De dienstverlening dient juist uitgebreid 
te worden.

Het openbaar vervoer verder uitbouwen is ook een anticrisismaatregel. De sector is arbeidsintensief en 
de banen zijn er duurzaam. In deze verdere uitbouw van het openbaar vervoer kunnen werknemers die 
hun baan in de automobielsector hebben verloren, weer aan de slag. 

Wij willen zowel de bewoners als de vakbonden betrekken bij de ontwikkeling van een vervoersplan 
voor de stad en haar wijde omgeving. Een plan dat de verschillende vormen van vervoer goed op elkaar 
afstelt. Voor een ruimer aanbod in tijd en ruimte.

De noodzaak je auto te gebruiken zou beperkt kunnen worden door weer meer winkels en diensten in 
de buurt in te planten. De stad kan hier ingrijpen via haar urbanisatieplannen.
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Vrachtvervoer moet weer meer per schip en per trein dan over de weg. Het just-in-time-systeem is de 
hoofdoorzaak van de grote toename van vrachtwagens. De overheid kan hier ingrijpen.

De voorstellen van de PVDA+

1.  Voor voetgangers en fietsers: 
– Veilige oversteekplaatsen op de drukke kruispunten. 
– Fiets- en voetgangersdoorsteken door parken en woonblokken.
– Uitbreiden van het Velo-netwerk naar de districten.
– Promoten van fietsen met elektrische trapondersteuning.

2.  Voor het stadsvervoer:
– Uitbreiding van het aanbod en meer comfortabel maken van het stadsvervoer. 
 Het vervoer in de vroege en late uren moet behouden blijven. 
 Behoud van de nachtbussen als publieke bussen.
– Uitbreiding van het tramnetwerk tot ver in de voorsteden.
– Aan de terminussen, grote overstapplaatsen en metrostations: toiletten, cafetaria en 

winkelstalletjes voorzien die de leefbaarheid en het sociale contact verhogen.
– Bussen met dieselmotoren op de andere stadslijnen vervangen door bussen met 

schonere technologie. 
– Een studie laten uitvoeren voor de uitbouw van een modern trolleybusnetwerk (vb. 

Arnhem).
3.  Voor het openbaar vervoer naar de haven: 

– Voorkeur voor een lightrail train die ook je fiets kan meenemen. 
– Heropenen van de veerpont over de Schelde tussen Kallo en Lillo.
– Watertaxi in de haven. 
– Vast openbaar vervoer over het water, waar iedereen zijn eigen fiets kan meenemen. 

Een pendel over het kanaaldok en een pendel over het Albertkanaal tot Wijnegem-
sluis.

– De spoorlijn door de Liefkenshoektunnel en de Tysmanstunnel openstellen voor per-
sonenvervoer.

4.  Beperken van de overlast op de ring:
– Overkap de ring. 
– Voer een snelheidsbeperking in van 70 kilometer/uur op de ring
– Onmiddellijk tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel. 
– Prioriteit voor de aanleg van de A102.
– Indien derde Scheldekruising noodzakelijk is, moet er gekozen worden voor het Mec-

canotracé (in plaats van het BAM-tracé).
5.  Alternatieven uitbouwen voor het autoverkeer:

– Voor de pendelaars: voldoende gratis parking aan de treinstations, o.a. in Berchem 
en Mortsel. 

– Gratis en voldoende parking aan alle terminusstations van de tramlijnen.
– Treinverkeer of lighttrain naar de wijde omgeving (Kempen, Rupelstreek…) en de ha-

ven. 
6. Lange termijn: doorgaand verkeer op een pendeltrein op een strook naast de snelwegen.
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2.15. Recht op een groene en milieuvriendelijke stad 

Enquête

In onze bevraging kruiste bij het thema groene stad 36,6 procent aan: ‘Meer groen (door de overkapping 
van de ring, kleine parkjes…)’.

25,5% schoof naar voor: ‘Behoud van het Sint-Annabos, het Noordkasteel en de Wolvenberg’. 
19,3% beklemtoonde: ‘Sluiting van de kerncentrale van Doel, zoals gepland’. 
En 16,2% gaf aan: ‘Beter onderhoud van het groen’. 

Veel mensen snakken naar meer groen, dat wees ook onze bevraging uit. Vooral bij respondenten uit 
buurten met een hoge bewoningsdichtheid, waar nagenoeg geen groen te zien is. Maar evengoed wordt 
dit thema aangestipt door mensen die beroepshalve in de stad moeten werken. Veel ambtenaren, bedien-
den en studenten stippen het thema aan als belangrijk.

Vaststelling

Die grote belangstelling valt samen met de klimaatontaarding die merkbaar wordt voor iedereen. Het 
weer wordt grilliger, met meer schade bij storm en stortbuien. Wij merken dat de maatregelen van het 
beleid tegen de klimaatontaarding neerkomen op meer betalen voor de bevolking en royale subsidies 
voor grote bedrijven. Het zou socialer kunnen. De klimaatontaarding vraagt dringend om collectieve en 
globale oplossingen Tegen 2020 zou de uitstoot van CO2 (of het equivalent in andere broeikasgassen) 
met 40 procent verminderd moeten zijn tegenover de referentie in 1990! Maar eigenlijk moet de uitstoot 
nu al naar omlaag om te voorkomen dat het klimaat verder weg galoppeert. 

Antwerpen heeft af te rekenen met drie bronnen van uitstoot die elkaar versterken. De hoge schoorste-
nen van de grote industrie en hun andere emissies zorgen voor een sterke vervuilende achtergrond over 
heel de streek van CO2, zwaveloxiden, stikstofoxiden, fijn stof en andere componenten. Dat versterkt het 
kwalijke effect van het vracht- en autoverkeer. Nagenoeg alle scholen en alle ziekenhuizen maar ook de 
parken en grote woonblokken liggen in de gevarenzone voor schadelijke vervuiling. De derde, kleinere, 
bron van vervuiling is het lokale autoverkeer en de verwarming van de woningen. Rond de problemen van 
fijn stof, lawaai en stank is in onze stad een volksbeweging op gang gekomen die wij voluit ondersteunen.

De visie van de PVDA+

Iedereen heeft recht op een aangename leefomgeving met frisse lucht en groen. Meer plantengroei in de 
stad verbetert de levenskwaliteit omdat het rustgevend is. Het mildert ook de effecten van de klimaatont-
aarding: onder het bladerdek van bomen is het flink koeler door de verdamping uit de bladeren. Het groen 
vangt een deel van het zwevend stof en de aerosolen in de lucht op en het tempert het lawaai. 

Door stadstuinbouw te bevorderen wordt natuurbeleving terug dichter bij de mensen gebracht.

Het klimaatprobleem heeft te maken met het verbranden van fossiele energiebronnen: petroleum, steen-
kool, aardgas. Het raakt dus vele aspecten van het leven. Anderzijds is door het verdwijnen van veel 
natuurlijke groene vegetatie de absorptiecapaciteit voor CO2 en andere vervuilende componenten ver-
minderd.

De stad kan heel wat doen via haar urbanisatieplannen, haar plannen voor mobiliteit, haar afvalverwer-
king en groenvoorziening. De dienstverlening daar rond moet gratis en toegankelijk zijn.

De stad kan hoge woonkwaliteitsnormen opleggen voor nieuwbouw en voor verhuurde woningen. Zij kan 
zorgen voor een derdebetalersysteem voor huiseigenaars die het moeilijk hebben om de ingrepen te fi-
nancieren. 
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De stad zou de energievoorziening op haar grondgebied in eigen handen kunnen nemen. Ze zou her-
nieuwbare energie en energiebesparingsmaatregelen algemeen kunnen promoten. Zij kan het voorbeeld 
geven in haar eigen gebouwen. 

De stad kan heel wat doen door betere controle en afspraken met de industrie. Ze kan de best beschikbare 
technieken promoten en opleggen in haar vergunningsbeleid. De grote industrie in de haven verbruikt 
meer fossiele energie en water dan het geheel van de stadsbevolking. Daar mag wat meer aandacht naar 
gaan. 

De voorstellen van de PVDA+

1. Meer groen:
– Behoud de stadsparken, offer ze niet op aan uitbreiding van de autostrades: Noord-

kasteel, Sint-Annabos, Wolvenberg…
– Overkap de ring, die in de diepte ligt, en overkoepel de autostrades op hoge bermen 

bij Merksem en Ekeren.
– Vergroen het straatbeeld door gevelbegroeiing en tegeltuintjes.
– Maak het bestaand groen toegankelijk. Creëer leuke zithoekjes.
– Stimuleer de stadstuinbouw op daken en balkons.

2. Woningen:
– Bepaal minimumkwaliteitsnormen voor nieuwbouw en verhuur.
– Installeer een adviesdienst van de stad en een derdebetalersysteem voor alle voorge-

stelde maatregelen.
– Doe voort met een algemeen isolatieprogramma voor bestaande woningen: daken, 

muren en vensterglas. 
– Beveel energiezuinige verwarmingstoestellen aan en verwarming van sanitair water 

met zonneboilers.
– Beveel groendaken aan, gevelbegroeiing en opvang van regenwater.

3. Afvalverwerking:
– Bouw containerparken uit als een ruime en gratis dienstverlening, met begeleidend 

personeel. Valoriseer de restafvalstromen. Promoot hergebruik.
– Maak afvalzakken gratis om zwerfvuil tegen te gaan .
– Plaats meer openbare vuilnisbakken op plaatsen waar veel volk komt.
– Geen verdere uitbreiding van afvalverbranding. Maar verplicht hergebruik van afval-

stromen door betere keuzes stroomopwaarts in het productieproces. 
– Sluit de Isvagoven in Wilrijk.

4. Energiebesparing en uitstootvermindering in de industrie:
– Maak via het vergunningsbeleid de beste beschikbare technieken verplicht. 
– Veel bedrijven bouwden warmte-krachtkoppelingen voor de gezamenlijke productie 

van warmte en elektrische stroom. Zij benutten deze warmte in hun productieproces. 
Hun overschot aan stroom kunnen zij aan het openbaar elektriciteitsnet leveren.

– Verplicht roetfilters voor vrachtwagens.



ANTWERPEN 2012 • “RED DE STAD” • PVDA+STADSPROGRAMMA  51 .

2.16. Recht op betaalbare energie

Vaststellingen

Tien jaar na de liberalisering van de energiemarkt is onze energie uitverkocht aan Electrabel (nu deel van 
GDF Suez) en EDF Luminus, twee Europese multinationals die uit zijn op maximale winst. De energieprij-
zen swingen de pan uit. Elektriciteit werd op vijf jaar tijd 44 procent duurder, gas zelfs 55 procent. Vorig 
jaar werden in Vlaanderen alleen al bijna 100.000 gezinnen door hun commerciële energieleverancier 
gedropt omdat ze hun factuur niet meer konden betalen.
Hoog tijd om onze energie terug in eigen handen te nemen. Basisbehoeftes als verwarming en verlichting 
zijn veel te belangrijk om ze over te geven aan de vrije markt.

De visie van de PVDA+

6%	btw	op	energie.	
Energie is levensnoodzakelijk. Toch betalen we in België 21% btw op gas en elektriciteit. Dat is het tarief 
voor luxeproducten als kaviaar! Wij willen de btw op energie verlagen naar 6%, zoals in Luxemburg. In 
Groot-Brittanië en Portugal is het btw-tarief zelfs maar 5%. Een dergelijk verlaagd btw-tarief bestaat in 
België al voor kraantjeswater, groenten en fruit, geneesmiddelen en voeding omdat het ‘levensnoodzake-
lijke goederen en diensten’ zijn. Maar verwarming en verlichting zijn evengoed levensnoodzakelijk.

Een btw-tarief van 6% zou een gemiddeld gezin 260 euro per jaar korting opleveren. Door zo’n btw-
verlaging krijgt de overheid uiteraard minder inkomsten. De PVDA wil dat Electrabel en andere energiebe-
drijven dat geld bijpassen. Door de hoge energieprijzen maakt Electrabel woekerwinsten van meer dan 2 
miljard euro per jaar. Dat is omgerekend 500 euro per gezin.

Een	gemeentelijk	energiebedrijf.	
De PVDA+ pleit voor een Antwerps energiebedrijf in publieke handen dat zelf groene energie produceert. 
Antwerpen is met zijn industrie in de haven uitermate geschikt voor de productie van wind- en zonne-
energie. De chemische industrie beschikt over veel restwarmte die je kan gebruiken voor collectieve ver-
warming van woonblokken. Het gemeentelijke energiebedrijf kan die leveren aan de bevolking en aan 
stadsdiensten. Zo krijgen de Antwerpenaren en de stadsdiensten goedkope energie en veroveren we een 
stuk onafhankelijkheid t.o.v. Electrabel en co. Een openbaar energiebedrijf kan ook investeren in isolatie 
en energiebesparing. Kortom, een openbaar stadsbedrijf voor energie is goed voor de mensen, goed voor 
het milieu, goed voor de stadskas en goed voor de tewerkstelling.

Helemaal nieuw is dat idee niet. Antwerpen had tot voor de liberalisering van de energiemarkt twee 
gemeentelijke energiebedrijven, IMEA en IVEG, die nu enkel nog dienstdoen als distributienetbeheerders. 
Waarom kunnen IMEA en IVEG niet fusioneren en opnieuw een volwaardig openbaar energiebedrijf wor-
den met drie volwaardige activiteiten: groene energie produceren, energieleverancier en beheerder van 
het distributienet worden? 

De voordelen op een rij:
1.  Het is goedkoper. Gezinnen en kleine bedrijven die nu nog energie kopen bij grote multinatio-

nals als Luminus, Electrabel, Nuon of Essent, betalen al jaren veel te veel. De aandeelhouders 
van grote energiemultinationals eisen 15 procent rendement. Dat drijft de prijzen omhoog. Om-
dat een stadsbedrijf genoeg heeft aan een bescheiden, eerlijke winstmarge, wordt energie een 
pak goedkoper voor de consument. Ter vergelijking: de coöperatieve Ecopower levert lokale 
groene stroom aan 660 euro per jaar voor een gemiddeld gezin. Dat is 100 tot 200 euro goedko-
per dan commerciële leveranciers als Electrabel of Luminus.

2. Het is handiger. Wie op zoek wil naar een goedkope leverancier moet zich nu een weg banen 
tussen een wirwar aan tarieven, leveranciers en promotiepraatjes. Wil je écht de goedkoopste, 
dan moet je elk jaar opnieuw van leverancier veranderen. Bij een openbaar energiebedrijf hoef 
je niet voortdurend van leverancier te veranderen. Je bent zeker van goedkope stroom, duur-
zaam geproduceerd.
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3. Het is onze energie. Wind en zon zijn van iedereen. Het is niet meer dan logisch dat de gemeen-
schap daar de vruchten van plukt. Energie is veel te belangrijk om in handen te geven van de 
winstlogica van Europese multinationals.

4. Het is duurzamer. Wij investeren zelf in duurzame, groene energieproductie. En hangen niet 
langer af van de goodwill van grote energieleveranciers. Door zelf groene energie te produceren 
heb je de hefbomen in handen om van Antwerpen een klimaatneutrale stad te maken.

5. Het is democratischer. Energiemultinationals als Electrabel of EDF Luminus liggen niet wakker 
van inspraak. Je kunt wel van leverancier veranderen, maar als klant heb je niks in de pap te 
brokken over prijzen of investeringen. Dat kan wel bij een overheidsbedrijf. Wij pleiten voor een 
verkozen raad van bestuur, die twee keer per jaar verantwoording aflegt aan de bevolking op 
algemene en open bestuursvergaderingen.

6. Het is beter voor de stadskas. Door zelf energie te produceren hoeft de stad geen energie meer 
te kopen bij grote multinationals. Dat spaart flink wat geld uit.

Is een stedelijk energiebedrijf een utopie? Nee, stadsbedrijven bestaan in het buitenland, zelfs in de con-
text van een geliberaliseerde energiemarkt. In München levert het Stadtwerk (stadsbedrijf) stroom, water 
en elektriciteit. In Nederland bestaan stedelijke energiebedrijven in Veenendaal en Apeldoorn. Ook in 
de VS  zijn er honderden lokale energiebedrijven in handen van de overheid, die in totaal aan 46 miljoen 
Amerikaanse gezinnen stroom leveren.

Betere	isolatie	van	woningen.	
De stad Antwerpen nam de afgelopen legislatuur al enkele maatregelen voor een betere isolatie van wo-
ningen zoals de thermografische foto van alle Antwerpse woningen en de goedkopere leningen voor ener-
giebesparende maatregelen. Toch is dat totaal ontoereikend. De toestand van de isolatie van de meeste 
woningen is lamentabel. Drie huizen op de tien hebben nog geen dubbel glas, vier op de tien hebben 
helemaal geen dakisolatie en zes op de tien geen muurisolatie. Heel wat huizen zijn nog niet uitgerust 
met een hoogrendementsketel voor verwarming. Er is dus nog veel ruimte om te besparen op energie. 
De meeste mensen zouden met plezier investeren in energiebesparende maatregelen, maar hebben daar 
niet de middelen voor.
Daarnaast is er een ambitieus plan nodig voor de isolatie van alle stedelijke gebouwen. Bij veel oude 
schoolgebouwen, stadsdiensten, zelfs het stadhuis, is nog totaal geen rekening gehouden met isolatie.

De voorstellen van de PVDA+

1. De omvorming van IMEA en IVEG tot een volwaardig gemeentelijk energiebedrijf in Ant-
werpen. Zo zijn we voor een belangrijk deel van onze stroom niet meer afhankelijk van 
energiemultinationals.

2. Meer maatregelen om isolatie van woningen te stimuleren.
3. Een ambitieus plan voor de isolatie van scholen en stadsgebouwen.
4. Laat de stad Antwerpen federaal mee pleiten voor de invoering van een btw-verlaging 

van 21% naar 6% voor gas en elektriciteit.
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http://antwerpen.pvdaplus.be/


