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11. StadSontwikkeling

Standpunt

Wonen in de stad is duurzaam. Stadsbewoners hebben een kleinere ecologische voetafdruk, maken minder 
gebruik van de auto, gebruiken meer de fiets en het openbaar vervoer in hun dagelijkse verplaatsingen. 
Wonen er globaal meer mensen in de steden, dan zorgt dat voor minder versnippering, dan blijft er meer 
open ruimte en vermindert de verkeersstroom. 
Maar wie maakt de stad? Stadsbeleid en ruimtelijke planning gaan over het maken van keuzes. Met wie 
komt de stadsontwikkeling tot stand, of zonder wie? Ten gunste van wie, of ten nadele van wie? Wie beslist, 
wie niet? 

wat we willen

EEn. EEn ambitiEus, wErvEnd En globaal 
stadsontwikkElingsplan 

•	 Een	stadsontwikkelingsplan	zet	als	eerste	stap	het	openbaar	vervoer,	de	groene	zones	en	de	publieke	
voorzieningen op de kaart als stevige ruggengraat.

•	 Zo’n	plan	vormt	het	frame	voor	kleinere	ontwikkelingsplannen	en	projecten	van	stadsvernieuwing,	zodat	
ruimtelijke samenhang, planprincipes en kwaliteit gegarandeerd blijven.

•	 Het	geeft	structuur	en	een	kader	aan	het	tijdelijke,	het	onvoorspelbare	en	het	nieuwe.
•	 Ingrepen	moeten	voorzien	worden	op	korte,	middellange	en	lange	termijn.
•	 Er	moet	ruimte	blijven	voor	cocreatie	en	voor	de	actieve	deelname	van	de	Antwerpenaren.	

TwEE. dE stad zElf als dE bElangrijkstE actor in dE 
ontwikkEling 

•	 De	stad	voert	een	actieve	grondpolitiek.	Ze	verstevigt	haar	positie	door	systematisch	zelf	gronden	te	
verwerven en wordt zo de belangrijkste speler.

•	 Nieuwe	stadsdelen	ontwikkelen	begint	met	de	aanleg	van	de	gemeenschappelijke	ruimte	en	de	ontslui-
ting	met	openbaar	vervoer.	Investeren	in	aantrekkelijke	stedelijke	kwaliteiten	zoals	infrastructuur	(open-
baar	vervoer,	fietspaden…),	groen	en	stedelijke	dienstverlening,	zorgt	voor	een	hogere	grondwaarde.	De	
opbrengst daarvan komt de stad zelf toe en niet de private ontwikkelaars.

•	 Meerwaarde	van	private	bouwprojecten	moet	naar	de	stad	terugvloeien	in	de	vorm	van	een	heffing	op	
die meerwaarde. Met dat geld kan de stad zelf investeren. We moeten af van de ruilhandel van gemeen-
schapsvoorzieningen voor bouwrechten.

DriE. planprincipEs voor EEn lEEfbarE, lEvEndigE, divErsE 
En samEnhangEndE stad

•	 We	zorgen	voor	integrale	wijken.	Nieuw	ontwikkelde	wijken	hebben	altijd	een	mix	van	functies.	
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•	 We	gaan	voor	korte	transportafstanden	waarbij	de	focus	ligt	op	het	openbaar	vervoer	en	de	fiets.	
•	 We	opteren	voor	een	geconcentreerde	stadsontwikkeling.
•	 We	gaan	voor	een	meervoudig	en	breed	gebruik	van	grotere	gemeenschappelijke	ruimtes	en	gebou-

wen. 
•	 Ondernemingen	hebben	ook	in	het	centrum	van	de	stad	een	plaats.
•	 Publieke	gronden	privatiseren	we	niet	langer.
•	 We	gaan	voor	tijdelijk	gemeenschapsgebruik	van	leegstaande	terreinen	en	panden.
•	 We	kiezen	voor	een	gevarieerd	woningaanbod	in	elke	wijk.
•	 We	zorgen	altijd	voor	groene	ruimte,	met	zitbanken	en	speeltuigen,	op	maximaal	300	meter	van	je	wo-

ning.

ViEr. samEn stad makEn, gEEn ontwikkEling  
zondEr inspraak

•	 Bij	de	opstart	van	nieuwe	projecten	hoort	de	stad	echte	inspraak	te	organiseren.	
•	 Het	beleid	moet	de	adviezen	van	de	bevoegde	diensten	respecteren.
•	 Draai	de	volgorde	om:	eerst	overleg	met	de	buurt,	daarna	een	ontwerp	en	een	planning.
•	 Bottom-up,	een	belangrijke	karakteristiek	van	onze	stadsontwikkeling.

viSie

In	de	vorige	eeuw	moedigde	het	beleid	wonen	buiten	de	stad	aan.	Kosten	noch	moeite	werden	gespaard	
om elk deel van Vlaanderen te ontsluiten. Tot in de kleinste uithoeken heeft de overheid voor nutsvoorzie-
ningen gezorgd. Wie het zich kon veroorloven, ging buiten de stad wonen, in het groen. Wie niet de mid-
delen	had,	bleef	in	de	stad.	De	steden	verloederden	omdat	ze	te	weinig	financiële	draagkracht	overhadden	
en het platteland raakte volgebouwd. 

Vandaag	spitst	het	ruimtelijk	beleid	 in	Vlaanderen	zich	toe	op	bestemmingen	en	zoneringen.	Het	beleid	
voert	een	 ‘boekhouding’	van	de	 ruimte.	Het	probeert	structuur	 te	brengen	 in	de	 ruimtelijke	warboel	en	
heeft de mond vol over de noodzakelijke inspanningen van iedereen om de overgang te maken naar een 
duurzaam	en	klimaatvriendelijk	gebruik	van	de	ruimte.	Terug	naar	de	stad	dus.	De	glorietijd	van	vrijstaande	
woningen	buiten	de	stad	lijkt	voorbij:	ze	zijn	te	groot	en	te	duur	in	onderhoud	en	qua	energieverbruik.	En	de	
afhankelijkheid van de auto is veel te groot. Maar ook nu zit er een adder onder het gras.

De	vastgoedsector	herontdekt	de	stad	en	mikt	op	een	nieuwe	middenklasse	van	welgestelde	gepensio-
neerden	en	van	jonge	tweeverdieners.	De	nadruk	ligt	op	de	bouw	van	dure	appartementen,	in	nieuwbouw	
of	 op	 exclusieve	 lofts	 in	 vernieuwbouw.	Uitsluitend	 voor	 verkoop.	 Stadsontwikkelingsplannen	 proberen	
vooral	kapitaalkrachtige	bewoners	terug	te	lokken.	En	wie	nooit	de	middelen	had	om	naar	een	betere	om-
geving	te	trekken,	is	ook	nu	weer	gezien.	In	de	stadsdelen	waar	de	vastgoedsector	op	die	manier	doende	
is, gaan de koop- en huurprijzen steevast omhoog. Wie zich dat niet meer kan permitteren, moet verkassen 
naar veel minder aantrekkelijke stadsdelen.

‘Inspanningen	van	iedereen’	voor	een	duurzaam	gebruik	van	de	ruimte?	Er	is	geen	algemeen	‘wij’.	Niet	elke	
stadsbewoner komt met dezelfde kansen aan de startlijn. Stadsplanning wordt onvermijdelijk geconfron-
teerd met vraagstukken van verarming, sociale cohesie, ruimtelijke en sociale verdringing, verdeling van 
de ruimte… 
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EEn. EEn ambitiEus, wErvEnd En globaal 
stadsontwikkElingsplan 

Bouwen	is	geen	theoretische	kwestie	maar	een	kwestie	van	denken	en	doen.	Van	een	plan	over	de	be-
bouwde ruimte mag verwacht worden dat het discussie uitlokt aan de keukentafel, dat men het zich con-
creet kan voorstellen, dat je goesting krijgt om mee te doen.
Zo’n	stadsontwikkelingsplan	hoeft	geen	dik	boek	te	zijn.	Dat	van	Kopenhagen	bijvoorbeeld,	een	stad	die	
groeit	met	10 000	inwoners	per	jaar,	telt	25	pagina’s.	Het	bevat	heldere	principes	die	vele	jaren	meegaan.	
Die	principes	vertrekken	van	de	woonnoden	en	de	verwachtingen	van	de	inwoners	van	Kopenhagen.

Het	is	maar	logisch	dat	wat	een	stad	leefbaar	en	aangenaam	maakt,	eerst	op	de	plankaart	wordt	gezet.	
Geen	stad	die	dichtslibt	met	auto’s,	maar	een	stad	met	een	fijnmazig	en	stipt	netwerk	van	openbaar	vervoer.	
Een	stad	met	degelijke	fietsinfrastructuur	en	met	mooi	verspreide	en	bereikbare	groene	ruimtes.	Dat	komt	
op de eerste plaats. 

Antwerpen	heeft	een	Ruimtelijk	Structuurplan.	Dat	wordt	momenteel	herwerkt.	Maar	zal	die	update	zorgen	
voor	een	volgehouden	en	samenhangend	ruimtelijk	beleid?	Want	dat	is	het	grote	gebrek:	het	voortdurend	
afwijken van het grote overkoepelende plan, de versplinterde aanpak met een rits mini-ontwikkelingsplan-
netjes, vaak à la tête du client:	de	projectontwikkelaar.	Denken	we	maar	aan	de	speciale	ruimtelijke	uitvoe-
ringsplannen	(RUP’s)	die	er	kwamen	voor	het	Tolhuis,	voor	Brouwersvliet	enzovoort	(zie	verder).	Ook	voor	
de nieuwe Van Thillo Tower	van	De	Persgroep	aan	het	Kievitplein,	zocht	dit	stadsbestuur	een	oplossing	op	
maat	van	de	cliënt.	Normaal	zouden	er	in	dat	nieuwe	gebouw	ook	minstens	32	appartementen	voorzien	
moeten	worden.	Maar	De	Persgroep	wou	dat	niet,	en	dus	vroeg	het	Stadsbestuur	snel	een	afwijking	op	het	
RUP,	dat	verplicht	om	niet	alleen	kantoren	maar	ook	een	percentage	woningen	te	voorzien.	Een	oplossing	
op	maat	Christian	Van	Thillo:	geen	appartementen	meer,	alleen	nog	kantoren.	Zo	wordt	in	Antwerpen	de	
ruimtelijke ordening ondergeschikt aan de wensen van de bouwheer.

Zonder	een	jarenlang	volgehouden	inspanning	vanuit	een	vogelperspectief,	met	een	evenwichtige	verde-
ling	van	infrastructuur	en	voorzieningen,	heb	je	geen	leefbare	en	levendige	stad.	Kopenhagen	volgt	al	sinds	
1947 dezelfde planningsprincipes, en staat hoog in de top tien van de aangenaamste steden ter wereld.

Slow urbanism	laat	doordachte	structurele	ingrepen	toe.	Dat	gebeurt	dan	vanuit	een	visie	die	gebaseerd	is	
op een traject, waarin de stad samen met haar bewoners op zoek gaat naar een aangename leefomgeving. 
Een	leefomgeving	die	ook	duidelijk	geworteld	is	in	de	bestaande	situatie.	Deze	visie	steunt	op	sociale	ken-
nis	in	ontwikkeling,	op	een	gestage	opbouw	van	inzicht	en	bewustzijn.	Op	die	manier	vermijden	we	over-
haaste ingrepen die aangedreven worden door de conjunctuur en de waan van de dag. Maar slow urbanism 
mag	geen	voorwendsel	zijn	voor	uitstel.	Integendeel,	het	maakt	op	korte	termijn	allerlei	dingen	mogelijk.	Zo	
kan een leegstaand kantoor- of bedrijfsgebouw in een wijk tijdelijk een andere missie krijgen, waar de buurt 
op	dat	moment	nood	aan	heeft.	En	intussen	zet	die	buurt	met	inspraak	het	ontwikkelingsplan	verder	uit.

TwEE. dE stad zElf als dE bElangrijkstE actor  
in dE ontwikkEling 

De	uitverkoop	van	allerlei	ongebruikte	publieke	gronden	verzwakt	de	greep	van	de	stad	op	de	stadsontwik-
keling.	De	reserves	aan	gronden	van	de	NMBS,	militaire	domeinen,	het	patrimonium	van	het	ministerie	van	
Justitie, ongebruikte terreinen van de sociale bouwmaatschappijen… het wordt allemaal om budgettaire 
redenen te gelde gemaakt, maar in feite gaat het over een uitverkoop van publieke rijkdommen.

Steden	als	Amsterdam	tonen	dat	het	anders	kan.	Daar	voert	de	stad	een	actieve	grondpolitiek	en	koopt	
ze	systematisch	gronden	op.	De	stad	werkt	er	met	erfpachten.	Zo	is	de	stad	eigenaar	van	maar	liefst	80	
procent van het grondgebied en houdt zo de sleutels van stadsontwikkeling in handen. We hoeven er geen 
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tekening	bij	te	maken:	in	Amsterdam	is	de	verhouding	tussen	stad	en	private	projectontwikkelaars	helemaal	
anders	dan	in	Antwerpen.	De	private	projectontwikkelaar	wil	de	maximale	invulling	van	de	bouwrechten	op	
een perceel realiseren. Maar als dat botst met wat wenselijk is voor de omgeving, lopen projecten vast en 
wordt	de	stad	geremd	in	haar	ontwikkeling.	Hele	buurten	worden	soms	jarenlang	gegijzeld	in	afwachting	
van de beslissende veldslag.
Willen we de stad weer aan het stuur, dan moeten we de publieke eigendom van gronden uitbouwen in 
plaats van ze af te bouwen.

We	hebben	ook	een	andere	visie	nodig	op	de	ruimte	die	we	gemeenschappelijk	gebruiken.	Nu	kennen	we	
voornamelijk een model van afgebakend privébezit dat bediend wordt door publieke voorzieningen en 
openbare	ruimte.	Als	we	afstappen	van	die	‘bedieningslogica’,	en	van	het	omgekeerde	concept	uitgaan,	
wordt	veel	meer	mogelijk.	Nieuwe	stadsdelen	ontwikkelen	begint	dan	met	de	aanleg	van	de	gemeenschap-
pelijke ruimte en met de ontsluiting door het openbaar vervoer. Wanneer plannen voor een nieuwe woon-
wijk gemaakt worden, volstaat het niet groen tussen de woningen te voorzien en een boompje in de straat. 
Het	komt	er	bij	de	planning	vooral	op	aan	de	nieuwe	wijk	te	bekijken	vanuit	het	ruimere	kader	van	de	stad.	
Hoe	zullen	de	nieuwe	bewoners	er	raken?	Wordt	het	bestaande	transportnetwerk	niet	overbelast?	Zijn	de	
nieuwe	bewoners	dan	toch	weer	aangewezen	op	de	auto?	De	stad	die	vanuit	deze	visie	eerst	investeert	in	
aantrekkelijke	stedelijke	kwaliteiten	zoals	infrastructuur	(openbaar	vervoer,	fietspaden…)	en	groen,	reali-
seert zo een meerwaarde die nadien kan terugvloeien naar de stad.

Hoe	doen	we	dat?	Door	af	te	stappen	van	het	huidige	systeem	van	stedelijke	ontwikkelingskosten,	en	door	
over	te	stappen	op	een	heffing	op	de	meerwaarde	van	private	ontwikkelingsprojecten.	Dat	geld	kan	dan	
naar een stedelijk ontwikkelingsfonds gaan, waarmee de stad zelf kan investeren. 

Schepen	Rob	Van	de	Velde	 (N-VA)	poneert	 trots:	 ‘We	 laten	de	projectontwikkelaars	de	scholen	bouwen,	
kosten	die	de	stad	niet	zelf	moet	doen.’	Maar	ten	koste	waarvan?	Voor	niks	gaat	alleen	de	zon	op.	De	pri-
vate ontwikkelaars recupereren de kost voor het schooltje of de stadcrèche uiteraard via het rendement op 
de	rest	van	het	project.	En	dan	komen	er	zestien	verdiepingen	op	het	schooltje	in	plaats	van	zes,	en	hoge	
koop- of huurprijzen. We moeten dringend weg van de huidige ruilhandel van gemeenschapsvoorzieningen 
voor bouwrechten.

We	proberen	de	private	inbreng	ook	te	diversifiëren:	we	werken	liever	met	een	gevarieerd	consortium	van	
grote en kleine financiers, crowdfunders inbegrepen, dan met die ene grote ontwikkelaar of financier.

DriE. planprincipEs voor EEn lEEfbarE, lEvEndigE, divErsE 
En samEnhangEndE stad

Antwerpen	groeit.	De	stad	 leefbaar	houden	 is	een	grote	uitdaging.	Elke	vierkante	meter	 ruimte	 is	goud	
waard.	De	beste	manier	om	die	te	laten	renderen,	is	ervoor	te	zorgen	dat	zo	veel	mogelijk	mensen	op	zo	
veel mogelijk manieren ervan kunnen genieten.

De	 levendigste	en	aangenaamste	buurten	zijn	die	waar	de	mix	van	 functies	zo	volledig	mogelijk	 is.	Dat	
bedoelen	we	met	‘integrale	wijken’,	die	we	ook	in	de	inleiding	van	dit	programma	beschrijven.	Nieuw	te	
ontwikkelen	wijken	moeten	deze	mix	van	bij	de	planopzet	voorzien:	wonen,	werken,	winkelen,	ontspannen,	
schoolgaan, zorg, cultuur, groen… 

De	nabijheid	van	alle	basisfuncties	heeft	ook	een	impact	op	onze	manier	van	verplaatsen.	De	auto	is	de	meest	
ruimteverslindende manier van transport. We kunnen onze steden niet langer blijven inrichten op die maat, 
zelfs als we morgen allemaal elektrisch zouden rijden. We streven naar korte transportafstanden met focus op 
het	openbaar	vervoer	en	de	fiets.	We	maken	er	werk	van	dat	in	2030	minder	dan	de	helft	van	het	vervoer	in	de	
Antwerpse	regio	per	auto	gebeurt.	Het	merendeel	gebeurt	te	voet,	met	de	fiets	of	met	het	openbaar	vervoer.	
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Geconcentreerde stadsontwikkeling focust eerst gericht op functies vervolledigen of weer aanvullen, en op 
bestaande gebieden of wijken optimaliseren die nog niet aan alle planprincipes voldoen. 

We plannen een meervoudig en breed gebruik in van de grotere gemeenschappelijke ruimtes en gebou-
wen:	scholen,	sporthallen,	bibliotheken,	culturele	centra…	zodat	ze	meer	uren	per	dag	in	gebruik	zijn	en	
minder	leegstaan.	Breed	gebruik	zorgt	voor	levendige	stedelijke	ruimte	door	het	komen	en	gaan	van	ver-
schillende gebruikers op verschillende momenten van de dag. 

Ondernemingen	hebben	een	plaats	 in	het	 centrum	van	de	 stad.	Een	korte	woon-werkafstand	gaat	 ver-
keerscongestie	tegen.	Maar	grote	kantoorprojecten	(	>	1500	m²	)	of	functies	met	een	groot	aanzuigeffect	op	
bezoekers,	horen	thuis	in	een	zone	rond	een	station	(bus,	tram,	metro	of	trein).	

Hoogbouw	kan,	als	die	kwalitatief	wordt	aangepakt.	Compacter	bouwen,	op	kleinere	kavels,	 in	het	be-
staande	weefsel	heeft	voordelen.	Zo	verminderen	we	het	ruimtebeslag	en	dus	de	verharding,	maar	ook	de	
verplaatsingsbehoefte	en	het	energieverbruik.	Maar	omwille	van	de	leefbaarheid	van	de	omgeving	sprin-
gen	we	toch	spaarzaam	om	met	hoogbouw.	De	locatie	moet	geschikt	zijn.	Financieel	rendement	per	m²	is	
geen	criterium,	meer	open	ruimte	creëren	wel.

We privatiseren niet-gebruikte publieke gronden niet langer, maar we geven ze een bestemming als ruimte 
voor	gemeenschappelijk	gebruik,	naar	het	voorbeeld	van	Park	Spoor	Noord.

We	gaan	voor	tijdelijk	gemeenschapsgebruik	van	leegstaande	publieke	of	private	terreinen	en	panden.	Zo	
houden we de stad levendig en gaan stadsdelen open waar mensen anders niet zouden komen.

De	groeiende	verscheidenheid	aan	gezinsvormen	vereist	een	meer	gevarieerd	woningaanbod	in	elke	zone,	
elk	district	en	elke	buurt.	We	plannen	een	waaier	van	allerlei	types	van	woningen	aan	gevarieerde	prijsni-
veaus	in	elke	wijk.	Deze	waaier	fungeert	als	basis	voor	de	diversiteit	over	de	hele	stad	en	als	een	demper	
op de woningprijzen. 

Geen	enkele	woning	mag	verder	dan	300	meter	van	een	groene	ruimte	liggen,	met	zitbanken	en	speeltui-
gen.	We	ontwikkelen	restruimtes	in	de	stad	tot	pocketparkjes.	Binnentuinen	in	een	bouwblok	voegen	we	
samen tot een gemeenschappelijk parkje voor de bewoners van het blok, als privaat groen met publiek 
gebruik.

ViEr. samEn stad makEn: gEEn ontwikkEling zondEr 
inspraak

‘Zijn	bewoners	van	een	buurt	dan	ook	geen	experts	door	het	simpele	feit	dat	ze	er	wonen	en	leven?’	Dat	
vroeg	een	buurtbewoner	 van	de	Charlottalei	op	de	 speciale	districtsraad	die	op	 initiatief	 van	de	PVDA-
fractie	bijeenkwam.	In	deze	Charlottalei	liet	het	districtsbestuur	van	N-VA,	Groen	en	Open	Vld	tegen	de	wil	
van	de	bewoners	56	gezonde	kastanjebomen	kappen.

Uit	onze	Grote	Bevraging	blijkt	dat	79	procent	van	de	Antwerpenaren	akkoord	gaat	met	de	stelling:	‘Bij	de	
beslissing	van	nieuwe	projecten	moet	de	stad	echte	inspraak	organiseren’.	

Echte	 inspraak	geeft	de	bewoners	en	betrokkenen	de	kans	om	projecten	aan	te	passen	en	 laat	nieuwe	
noden	aan	bod	komen.	Echte	inspraak	vertrekt	van	de	behoeften	in	de	stad	en	van	de	wensen	en	vragen	
van	de	inwoners.	Hoe	het	niet	moet?	Eerst	met	de	private	ontwikkelaar	het	plan	uitwerken	en	met	dat	bijna	
kant-en-klare	project	naar	de	bewoners	gaan.	Echte	 inspraak	kan	onder	vele	vormen.	Het	stadsbestuur	
moet daar creatief in zijn, zodat alle bewoners mee zijn en niet alleen de mondigen of de incrowd.
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De	stad	krijgt	adviezen:	van	de	stedenbouwkundige	ambtenaar,	van	Monumentenzorg,	van	de	Gemeen-
telijke	Commissie	voor	Ruimtelijke	Ordening	 (Gecoro)	enzovoort.	Bij	de	Lins	Tower	aan	de	Tunnelplaats,	
die	nu	volop	gebouwd	wordt,	zijn	deze	adviezen	heel	erg	opvallend	genegeerd.	In	augustus	2014	keurde	
het	stadsbestuur	de	bouwaanvraag	goed	voor	een	torengebouw	aan	de	Tunnelplaats:	projectontwikkelaar	
Land	Invest	Group	kon	een	torengebouw	van	ruim	44	meter	plaatsen.	Het	negatieve	advies	van	de	steden-
bouwkundig	ambtenaar?	De	negatieve	adviezen	van	Gecoro,	van	Monumentenzorg,	van	het	Provinciaal	
Centrum	Toegankelijkheid,	van	de	Welstandscommissie	en	de	dienst	Ondernemen	en	Stadsmarketing	van	
de	stad	Antwerpen?	Die	werden	allemaal	genegeerd.	Nochtans	gaat	het	stuk	voor	stuk	om	diensten	die	
daar	kennis,	expertise	en	bevoegdheid	voor	hebben.	In	het	dossier	van	de	toren	van	zestien	verdiepingen	
aan	de	Zwaantjes	in	Hoboken	vond	de	schepen	van	Stadsontwikkeling	dat	de	mensen	van	de	stedelijke	
administratie	die	bezwaren	aantekenden	 ‘allerminst	het	maatschappelijk	belang	dienden’.	Adviezen	van	
zulke	diensten	moet	je	als	stad	waarderen.	Niet	negeren.	

We	willen	ook	de	volgorde	omdraaien:	eerst	overleg	met	de	buurt	en	daarna	een	ontwerp	en	planning.	
Hoe	gaat	het	nu?	In	september	2016	organiseerde	de	PVDA	een	fietstocht	langs	verschillende	omstreden	
werven	in	de	stad.	We	hielden	halt	aan	de	sites	Lins	Tower,	Tolhuis,	Handelsbeurs,	Tivoli	en	Harmonie,	met	
telkens een woordje uitleg van bewonersgroepen en deskundigen. Waarom hielden we halt aan deze sites? 
Omdat	het	allemaal	om	projecten	gaat	die	bedisseld	werden	op	kantoren	van	architecten,	bouwmeesters,	
projectontwikkelaars en het schepenkabinet, zonder ook maar op enige manier rekening te houden met de 
buurt.	Zo	ging	het	in	de	wijk	Markgrave:	de	buurt	had	zelf	voorstellen	om	de	Tivoli-site	–	een	oude	Cashwell	
supermarkt	–	te	herbestemmen.	Maar	plots	kreeg	ze	plannen	te	zien	van	projectontwikkelaar	Immpact	om	
er	de	grootste	Lidl	van	Vlaanderen	en	zeventig	appartementen	te	bouwen,	recht	tegenover	het	blinden-
instituut.	De	buurt	ging	 in	verzet,	met	affiche-acties	en	een	betoging.	Maar	ze	kreeg	de	wind	van	voren	
van	schepen	Rob	Van	de	Velde.	Het	stadsbestuur	keurde	de	bouwvergunning	toch	goed.	De	buurt	ging	in	
beroep	bij	de	bestendige	deputatie	van	de	Provincie	Antwerpen.	Net	voor	de	uitspraak	van	de	deputatie,	
trokken	Immpact	en	Lidl	zich	terug.	Onder	druk	van	het	verzet.

Een	goed	stadsvernieuwingsproject	vertrekt	vanuit	een	diagnose	van	de	lokale	problemen	en	noden.	Sa-
men met de bewoners, het stadsbestuur en de betrokken administraties wordt dan het plan voor de buurt 
uitgetekend.	Zo	creëer	 je	een	draagvlak.	Alleen	door	de	wijk	 te	 leren	kennen	van	binnenuit	weet	 je	als	
stadsbestuur	wat	de	draagkracht	van	die	wijk	is.	Pas	daarna	kunnen	ontwerpers	en	projectontwikkelaars	
een project uitwerken.

Dat	staat	haaks	op	hoe	het	nu	verloopt.	De	bewoners	worden	nu	volledig	in	het	ongewisse	gelaten.	Intussen	
verdwijnen	stukken	van	de	stad	als	sneeuw	voor	de	zon.	Het	regent	op	maat	gemaakte	Ruimtelijke	Uitvoe-
ringsplannen	(RUP’s).	Het	gaat	om	‘postzegel-RUP’s’,	netjes	op	maat	van	de	opdrachtgevers.	Voorbeelden?	
Het	Tolhuis,	de	Slachthuissite,	Brouwersvliet,	de	Middenvijver,	de	Combori-site	enzovoort.	
Tot	 slot	willen	we	dat	de	Antwerpse	stadsontwikkeling	bottom-up	gaat	werken.	De	 tijd	 van	de	obligate	
informatiesessies	met	eenrichtingsverkeer	van	bovenuit	is	voorbij.	Het	tijdperk	van	de	wakkere	burger	en	
van	burgerinitiatieven	en	burgerbewegingen	is	aangebroken.	De	protestacties,	bottom-up,	tegen	steden-
bouwkundige ingrepen van bovenaf en de initiatieven van alternatieve kleinschalige buurtontwikkeling zijn 
niet	meer	te	tellen.	Zulke	lokale	initiatieven	van	onderuit	zorgen	ervoor	dat	niet-gekende	of	miskende	lokale	
noden	en	mogelijkheden	op	de	agenda	komen.	Op	eigen	kracht	een	lokaal	probleem	aanpakken	is	ook	
een oefening in mondigheid, een vorm van empowerment.	De	stad	is	een	laboratorium.	Open	ruimte	wordt	
gemeenschappelijk	gebruikt	en	plots	hebben	we	een	ander	sociaal	leven	in	de	wijk.	Dat	is	zo	met	de	vele	
samentuinen	en	de	zomerbars	van	de	buurt	op	braakliggend	terrein.	Zulke	initiatieven	kunnen	het	lokale	
ook	overstijgen.	Zo	heeft	de	vroegere	luchthaven	Tempelhof	in	Berlijn	een	nieuwe	bestemming	gekregen	
als	recreatieruimte.	En	er	is	natuurlijk	ook	het	hele	verhaal	van	Ringland,	stRaten-Generaal	en	Ademloos,	
waarin	meer	kennis	en	input	van	de	burgers	kwam	dan	van	de	overheid.	Ja,	er	is	heel	veel	expertise	en	
creativiteit	aanwezig.	Creëer	daar	ruimte	voor,	moedig	zulke	initiatieven	aan	en	laat	hen	onafhankelijk	en	
kritisch werken, in plaats van hen monddood te maken of in te kapselen in het stedelijke beleid. 
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