
 
 

GEDETAILLEERD PROGRAMMA 
 

12U30    ONTHAAL 

 

12U45   WELKOMSTWOORDJE 

 

13U00 – 14U50  PARALLELSESSIES   BLOK 1 
 

SESSIE 1A: EEN DUURZAME TOEKOMST VOOR DE ANTWERPSE HAVEN 
Wat betekent de energietransitie voor de haven ? Hoe evolueren we van een petroleumhaven naar 

een duurzame circulaire haven? En hoe maken we de ommeslag van een containerhaven naar 

maakindustrie of een brainport? We gaan in gesprek met Michel Leyseele (afdeling Sustainable 

Transition - Antwerps Havenbedrijf), Tomas Wyns (Institute for European Studies, strategie 

koolstofarme economie Vlaanderen) en Arno Bonte (gemeenteraadslid GroenLinks Rotterdam - 

haven)  

SESSIE 1B: WARME WIJKEN (WANDELING) 
We moeten investeren in het wijkniveau. Want in wijken worden sociale banden gesmeed, is er plaats 

voor ontmoeting en kan je hulp en dienstverlening ontwikkelen. Wijken kunnen broedplaatsen zijn 

voor cultuur, nieuwe economie en stedelijk burgerschap. Aan de hand van praktijkverhalen van 

Centrum de Wijk en haar partners denken we na over het ideale wijkwerk. Deze sessie wordt ingeleid 

door professor Peter Raeymaeckers (OASeS - Universiteit Antwerpen). De wandeling wordt begeleid 

door Monique Gauquie (beleidscoördinator basis maatschappelijk werk CAW Atwerpen) en Patrick 

Vink (opbouwwerker Buurtwerk De Wijk). In centrum De Wijk gaan we met Griet Vielfont 

(projectcoördinator Ieders taal telt, Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad), Mattia De Pauw ( 

projectcoördinator Maatschappelijke dienstverlening, Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad ) in 

dialoog over het ideale wijkwerk. 

SESSIE 1C: VERTONING DOCU 'BETONNE JEUGD' MET NABESPREKING  
(Deze sessie start om 13u15) In de documentaire ‘Betonne Jeugd’ worden 3 jonge twintigers gevolgd 

in hun dagelijks leven. Wat ze gemeen hebben is dat ze sinds enkele jaren hun toevlucht vinden bij 

Betonne Jeugd, een organisatie voor en door jongeren in armoede. Betonne Jeugd beschrijven ze als 

hun thuis, een familie die ze nooit echt hebben gehad. Reeds op jonge leeftijd werden, en worden ze 

nog steeds, geconfronteerd met heel wat moeilijkheden. Toch houden ze het hoofd recht en steunen 

ze elkaar om alzo stappen vooruit te zetten in het leven.  



14U50 – 15U10  PAUZE  
 

15U10 – 17U00  PARALLELSESSIES   BLOK 2  

SESSIE 2A: ROADMAP ZERO-DISCRIMINATIE  
Discriminatie is oneerlijk, het maakt ongelukkig. Het ontneemt kansen van mensen, waardoor talenten 

verloren gaan. Daarom moeten we een strijdpunt maken van gelijke kansen. Discriminatie moet de 

wereld uit! Maar hoe gaan we dat realiseren in Antwerpen? Hoe krijgen we alle betrokkenen met de 

neuzen in dezelfde richting? Een duidelijk kader en stappenplan is noodzakelijk. Samen met Sounia 

Agourram en Mohamed El Majjoudi (Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad), Luc D'Affnay (De 

Touter), Quentin Callens (Unia) en Don Pandzou (expert in (super)diversiteit, armoede en 

identiteitsontwikkeling in het jeugdwerk) denken we na over wat zo’n concreet stappenplan zou 

kunnen zijn. 

SESSIE 2B: MOBILITEIT / WIJKCIRCULATIE (WANDELING) 
Hoe kan je via slimme verkeersstromen het autoverkeer zo sturen dat woonbuurten gespaard blijven? 

Wat met vrachtverkeer en verkeersveiligheid in de buurt van scholen? Samen met professor Willy 

Miermans (Universiteit Hasselt) en Gents mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen) zoeken we naar 

oplossingen voor een leefbare lokale mobiliteit. Na hun verhaal buigen we ons samen met hen over 

een aantal concrete mobiliteitsvraagstukken in de districten Antwerpen en Deurne.  

SESSIE 2C: JONG IN ANTWERPEN  
Jong in Antwerpen? En wil je je mening kwijt? Waar kan je dan nog terecht? De Stedelijke Jeugdraad is 

sinds kort niet meer actief. Zijn er alternatieven? 

We onderzoeken samen Hans Dockx (Formaat), Nora Amarouchi (Kras Jeugdwerk) en Omar Al Jattari 

(Schepen voor Jeugd in Borgerhout) de mogelijkheden. De J100 is een samenwerkingsverband van 

Antwerpse jeugdwerkpartners.  Ze willen samen met diverse jongeren nadenken over samenleven in 

de stad. Het geeft hen de kans om over verschillende thema’s hun stem te laten horen. Is de J100 een 

interessant platform om inspraak van jongeren te garanderen? Op welke manier vind jij dat jongeren 

betrokken moeten worden bij het beleid? 

Yasmia Setta van Bazzz en tevens kandidaat voor de stadslijst van Groen Antwerpen, is moderator. 

 

17U00   SLOTWOORD WOUTER VAN BESIEN & RECEPTIE 
 

 
  



DOORLOPEND 
• PingPong-kamer  PingPong met ons en doe voorstellen voor het Groen-programma. 

• Campagnebar  Informeer je over de Groen-campagne en keuvel gezellig aan de bar. 

 

KINDEROPVANG 
• Er is kinderopvang voorzien. Wens je hier gebruik van te maken, reserveer dan een plaatsje door een mail 

te sturen naar info@groenantwerpen.be met naam en leeftijd van je kind(eren). 

 

INSCHRIJVEN 
• Inschrijven voor de stadsdialoog kan via www.groenantwerpen.be/stadsdialoog 

 

LOCATIE 
De Winkelhaak, Lange Winkelhaakstraat 26, 2060 Antwerpen  

 

UURSCHEMA 
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