Hier
in District Antwerpen

Meer schoolstraten!
Dekolonisatie openbare ruimte
Investeringen in speelterreinen

‘Deze stad is de mooiste
stad ter wereld, maar
nog niet voor elke
inwoner.’
Wouter Van Besien en Imade Annouri
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IMADE ANNOURI
NIEUWE FRACTIELEIDER
Na zes jaar als fractieleider heeft
Wouter Van Besien de fakkel
doorgegeven aan Imade Annouri.
Wouter is sinds september aan de
slag als coördinator duurzaam en
ethisch bankieren bij VDK Bank.
Dat is qua tijdsinvestering niet te
combineren met het
fractieleiderschap.

Hij zal wel met evenveel vuur als
daarvoor de mobiliteitsdossiers in de
gemeenteraad blijven behartigen. Dat
is pure winst voor Antwerpen!

BEDANKT WOUTER!
Vanuit Groen willen we Wouter
bedanken voor zijn jarenlange
leiderschap en zijn blijvende inzet
voor de partij én voor de stad.

Imade Annouri neemt nu met veel
passie en vuur het fractieleiderschap
op zich.

GO IMADE!
Imade is 36 en afkomstig uit Hoboken.
Hij is sociaal werker van opleiding. Hij
zetelt een tweede termijn in het
Vlaams parlement en maakt sinds
2018 deel uit van de Antwerpse
gemeenteraad.

“Deze stad is de mooiste stad ter
wereld, maar nog niet voor elke
inwoner. Hoe we aan politiek doen,
welke woorden we gebruiken, het
beleid dat gevoerd wordt, bepaalt
mee hoe onze stad ademt. Ik geloof in
een stad waar alle Antwerpenaren
zich thuis voelen, los van wat ze
dragen, waar ze in geloven of van wie
ze houden. Deze stad heeft
ontzettend veel potentieel. Ik ben blij
dat ik die stem kan aanvuren.”
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(Veel) meer schoolstraten !
LAAT ALLE KINDEREN VEILIG NAAR SCHOOL GAAN

Sluit de straten rond scholen af voor doorgaand verkeer aan het begin en het
einde van de schooldag. Dat is de meest efficiënte manier om alle Antwerpse
kinderen veilig van en naar school te laten gaan.
Bij de start van het nieuwe schooljaar voerde Groen actie in alle disricten om
meer schoolstraten te vragen. Antwerpen telt 114 straten waar het
verkeerstechnisch onmiddellijk mogelijk is om zo’n maatregel in te voeren.
Hiervan zijn er nog maar 17 ingericht als schoolstraat.
Het stadsbestuur mag de verantwoordelijkheid voor het organiseren van zo’n
schoolstraat niet op de scholen afschuiven. Om een schoolstraat in te richten,
moet het initiatief van de school komen. Dikwijls ontbreekt het ze aan tijd en

middelen om hier werk van te maken. De stad moet dit opnemen.
Buurtbewoners blijven Groen aanspreken over onaangepast rijgedrag in de
buurt van scholen. Er is nood aan meer handhaving in zone 30 en hardnekkige
overtreders moeten effectief gestraft worden. De ambitie moet zijn dat een 12jarige zelfstandig en op een veilige manier naar school kan. En de procedure om
een schoolstraat in te richten, moet sterk vereenvoudigd worden.
Medewerkers uit de sociale economie zouden ook de taak op zich kunnen
nemen om de straat af te sluiten. En ook verrolbare bloembakken of een
automatisch, elektronisch gestuurd afsluitsysteem, zouden het veel
makkelijker maken.
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MAAK VAN HET STEENPLEIN
GEEN TWEEDE OPERAPLEIN!

Het ontwerp voor de heraanleg van het Steenplein:
een nieuwe betonnen woestijn in de stad

De plannen van het stadsbestuur
voor de heraanleg van het
Steenplein baren ons zorgen.
Krijgen we, na het Operaplein, een
tweede stenen woestijn in de
stad?
Er komen 300 extra ondergrondse
parkeerplaatsen bij in het hart van
de stad.
Daarboven komt een betonnen plein
met amper groen omdat er, net zoals
bij het Operaplein, geen plaats is voor
diepere begroeiing omwille van de
ondertunneling en parking. Zo wordt
de stad nog meer een hitte-eiland.
De ondertunneling van de kaai zorgt
voor nog meer verkeer in het hart
van de stad. Dat is geen goed idee.

Wie vandaag over het Operaplein
wandelt, ondervindt aan den lijve wat
we bedoelen.
Amper groen aanwezig, een
betonnen woestijn waar het, zeker in
de zomermaanden, veel te warm
wordt in het centrum van onze mooie
stad.
Dat is exact de reden waarom steden
tijdens de hete zomermaanden zoveel
sneller opwarmen dan de open ruimte
errond.
Met het Operaplein sloeg het
stadsbestuur de bal helemaal mis.
Wij willen er voor zorgen dat dit met
het Steenplein niet opnieuw gebeurt.
Beide pleinen hadden het het groene
hart van de binnenstad kunnen
worden, maar het stadsbestuur kiest
helaas voor iets anders.
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‘Ik roep het stadsbestuur op
om niet dezelfde fouten te
maken als bij het Operaplein.’
Bij de heraanleg van pleinen in de stad
moet groene ruimte voor ons voorop
staan. De stad van de toekomst zet
volop in op het beperken van hitteeilanden en zorgt voor aangename
open ruimte!

ILSE VAN DIENDEREN
GEMEENTERAADSLID
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Dekolonisatie
van de openbare ruimte

Het dekoloniseren van de openbare
ruimte was voor de groene fractie
van district Antwerpen één van de
thema’s van het voorjaar. Corona
dwarsboomde de organisatie van een
filmbrunch rond het thema, maar
weerhield Amber Paris en Anna
Touré er niet van digitaal de nodige
inhoudelijke uitwisseling te
organiseren met belangrijke
stemmen in het dekolonisatiedebat.
Met deze input gingen ze aan de slag.
Ze werkten aan drie
dekoloniserende voorstellen die
het op de districtsraad van juni alle
drie gehaald hebben.
KOLONIALE MONUMENTEN
Amber Paris werkte een voorstel uit
om de koloniale monumenten in ons
district te voorzien van een
verklarend plakkaat én kunstenaars
de mogelijkheid te geven om een
commentaar te geven in de vorm van
een kunstwerk rond deze
monumenten.
Amber heeft vier monumenten voor
ogen die enige duiding verdienen. Het
gaat om de zuil in het Stadspark ter
ere van de aanhechting van Congo,
het gedenkteken voor de Antwerpse
koloniale overledenen (campus
Middelheim) en de standbeelden van
Camille Coquilhat (Albertpark) en
Auguste Lambermont
(Lambermontplaats). Koloniaal

Bio

Anna Touré &
Amber Paris
Anna Touré is een Antwerpse met
Malinese roots. Amber Paris schreef
haar masterthesis over 'Het Leven
en de Werken van Leopold II' van
Hugo Claus.
Beiden zijn districtsraadslid voor
Groen in Antwerpen
© Dennis De Roover

Coquilhat nam deel aan de expeditie
van Stanley in Midden-Afrika en werd
vlak voor zijn dood (1891)
plaatsvervangend gouverneur van
Congo-Vrijstaat. Lambermont kennen
we als de man die de Scheldetol van
de Nederlanders afkocht, maar was
ook verslaggever op de koloniale
conferentie van Berlijn waar CongoVrijstaat werd opgericht.
BESTAANDE EN NIEUWE
STRAATNAMEN
Anna Touré vraagt om

duidingsbordjes bij koloniale
straatnamen. Daarbij zitten figuren
als Pierre Ryckmans, oudgouverneur-generaal van Congo
tussen 1934 en 1946, generaal
Alphonse Cabra die na een aantal
missies de grenzen vastlegde tussen
Congo en de naburige kolonies én
Baron Francis Dhanis. Die was naast
diplomaat ook vicegouverneur van
Congo-Vrijstaat.
Daarbovenop stelt Anna Touré ook
zes nieuwe straatnamen voor,

genoemd naar mensen die een rol
speelden in de dekolonisatie. Tot de
namen behoren onder meer
voormalig Zuid-Afrikaans president
Nelson Mandela en Patrice Lumumba,
de eerste premier van het
onafhankelijke Congo die in 1961 werd
vermoord. Verder ook Alice Seeley
Harris, een fotografe die in Congo de
wreedheden van Leopolds regime in
beeld bracht, en Tone Brulin, een
Antwerps toneelschrijver en
regisseur die in zijn werk veelvuldig
het kolonialisme aan de kaak stelde.
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ZO DOEN WE WAT NODIG IS
Het moet gezegd: we zijn trots op het regeerakkoord. Want het staat vol oplossingen
en geeft ons land een nieuwe toekomst. En maar goed ook: het is hoog tijd om te doen
wat nodig is. Voor het klimaat, voor wie het moeilijk heeft, en voor onze gezondheid
en ons geluk. Hieronder vind je een korte opsomming van de belangrijkste punten.

Voor wie het moeilijk heeft

Voor duurzame energie

Voor de helden van de zorg

Volledige loopbaan achter de rug? Dan heb
je recht op een minimumpensioen van 1500
euro. Daarnaast evolueren we naar hetzelfde
pensioenstelsel voor iedereen, of je nu werknemer, zelfstandige of ambtenaar bent.

We nemen het energiebeleid in eigen handen,
maken de weg vrij voor hernieuwbare energie en
zijn een partner voor iedereen die investeert. De
kernuitstap komt er zoals gepland. Daarnaast
zorgen we zo snel mogelijk voor meer
windenergieproductie op de Noordzee. En je
energiefactuur? Die blijft onder controle.

Het applaus voor zorgpersoneel zetten we om in
hogere lonen en betere arbeidsomstandigheden.
En als patiënt ga je minder betalen. Ook
komt er eindelijk een volwaardig budget
voor geestelijke gezondheidszorg.

Voor eerlijke belastingen

Voor een leven in balans

Voor een beter klimaat

Dankzij een solidariteitsbijdrage dragen de
grootste vermogens eerlijk bij. Ook multinationale
techbedrijven doen dat, in de vorm van een
digitalservice-belasting. Daarnaast scherpen
we de strijd tegen fiscale fraude stevig aan.

We gaan weg van fossiel, sluiten ons
aan bij de koplopers van Europa en kiezen
voor een broeikasgasreductie van 55
procent tegen 2030. En tegen 2040 is de
overheid volledig klimaatneutraal.

Het geboorteverlof verdubbelt: we gaan van
tien naar twintig dagen. Zo kunnen vaders en
meeouders van bij het prille begin meer voor hun
kinderen zorgen. Tele- en thuiswerk blijven we
trouwens aanmoedigen – ook na de coronacrisis. ■

Ontdek de volledige samenvatting van het
akkoord op www.groen.be/regeerakkoord

GROEN

Maak kennis met onze groene ministers: Petra en Tinne

Petra De Sutter (links) wordt vicepremier en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Tinne Van der Straeten (rechts) wordt minister
van Energie.

Misschien ken je ze al lang. Of misschien zie je hun gezicht en naam voor de eerste keer. Wat
het ook is, één ding staat vast: kersverse Groen-ministers Petra De Sutter en Tinne Van der
Straeten waren nooit eerder zó klaar om te doen wat nodig is. De eerste als vicepremier en
minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, de tweede als minister van Energie.
Hieronder beantwoorden de dames drie vragen over verleden, toekomst en heden.
Wat deed je hiervoor?
Petra: ‘Sinds 2019 was ik lid van het Europees Parlement. Ik werd daar de eerste groene voorzitter
van de Commissie Interne markt en Consumentenzaken. Daarvoor zetelde ik in de Senaat en in de
Raad van Europa. Van beroep ben ik gynaecologe
en fertiliteitsexperte, en ik stond vroeger aan het
hoofd van de afdeling Reproductieve Geneeskunde
van het Universitair Ziekenhuis Gent.’
Tinne: ‘Ik maakte in 2019 na tien jaar mijn comeback in de nationale politiek. Toen werd ik verkozen op een Brusselse Ecolo-Groen-lijst. Daarvoor
werkte ik als advocate en adviseerde ik energiebedrijven – energie is waar mijn expertise én mijn
hart ligt.’

zagen we tijdens de coronacrisis hoe onmisbaar
een sterke overheid is.’
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‘Een sterke overheid
kan zich beter
inzette vo het
algemeen belang’
— PETRA DE SUTTER

Tinne: ‘Ik wil eerst en vooral de weg vrijmaken voor
investeringen in hernieuwbare energie. En ik ben
optimistisch, want samen met de ministers van
Klimaat en Mobiliteit (beiden van Ecolo, red.) hebben we alle hefbomen in handen voor een groene
ommekeer. Daarnaast wil ik duizenden lokale jobs
creëren en energiefacturen betaalbaar maken, en
hoop ik dat mensen tegen 2024 anders kijken naar
het thema energie. Dat ze het zullen zien als een
kans, en niet als symbool voor kommer en kwel.’
Wat staat er eerst op je agenda?
Tinne: ‘Er valt geen tijd te verliezen. We hebben

al gesproken met eurocommissaris Margrethe
Vestager, de vicevoorzitster van de Europese
Commissie, over de toekomst van de Belgische
energie. En binnenkort zitten we rond de tafel met
alle Belgische energieministers.’
Petra: ‘Eerst gaan we zo snel mogelijk de verschillende overheidsdiensten en -bedrijven leren
kennen. En we gaan ook zien hoe we de groene accenten uit het regeerakkoord in het ambtenaren
apparaat krijgen.’ ■

‘Energie is waar
mijn expertise én
mijn hart ligt’
— TINNE VAN DER STRAETEN

Wat wil je als minister bereiken?
Petra: ‘Ik wil de overheid moderniseren en digitaliseren. Want zo wordt ze sterker en betrouwbaarder, en kan ze zich beter inzetten voor het
algemeen belang. Burgers worden beter geholpen,
ambtenaren halen meer uit hun job. Bovendien

Petra De Sutter
• 57 jaar
• woont in Horebeke
• werkte lang als gynaecologe
en fertiliteitsexperte
• schreef samen met Groen-voorzitster
Meyrem Almaci het boek ‘De goede
kant op: kansen na corona’

Tinne Van der Straeten
• 42 jaar
• woont in Koekelberg
• specialiseerde zich als juriste
in energie en klimaat
• heeft twee dochters, leest veel en
graag en doet af en toe aan yoga

HIER

HERWAARDERING STADSPARK,
GROEN MAAKT HET VERSCHIL

IN ’T
KORT

BLIJVEND ONDERHOUD

TOM VAN DEN BORNE

Districtsschepen voor parken en groenvoorziening, jeugd
en senioren
tom.vandenborne@antwerpen.be

Onder de impuls van Groene schepen Tom Van den Borne werken district en
stad samen aan een volledige herwaardering van het Stadspark. Dat het hoog
tijd was voor het 151-jarige park was spijtig genoeg erg zichtbaar.
Er wordt een herwaarderingsplan opgesteld voor het park. Voor de uitvoering
daarvan trekken district en stad samen meer dan zes miljoen euro uit. In dat
plan: de vernieuwing van de speeltuin, een oplossing voor het gebrek aan water
in de vijver, nieuwe verlichting, heraanleg van de parktoegangen aan de Van
Eycklei, de Rubenslei en de Louiza-Marialei, vernieuwing van de parkwegen en
het parkmeubilair, …
Daarbij is de stad is verantwoordelijk voor de vijver, de monumenten en de
netheid. Het district neemt alle andere onderdelen op zich.

We wachten niet op dat plan om nu al
aan de slag te gaan. De verlichting is
hersteld, grasvelden worden opnieuw
aangelegd en de stelplaats van de
groendienst is opgekuist en
vergroend.
Ook de Keiligbrug is ondertussen
gerestaureerd.

DE BUURT
De buurtbewoners waren al lange tijd
vragende partij voor deze
herwaardering. Samen met hen
organiseerden district en stad al een
goed bijgewoonde dialoogavond. Bij
de verschillende onderdelen van het
plan voorzien we inspraak en via een
nieuwsbrief houden we iedereen op
de hoogte.
antwerpenmorgen.be/stadspark

BELEEF JE BUURT!
Vanaf 2020 neemt het district de
ondersteuning van wijk- en
burgerinitiatieven over van de stad.
We combineren dit met bestaande
subsidies en bieden zo sterke
ondersteuning aan onze bewoners,
verenigingen en buurtgroepen.
Ook voor jeugd en sport werden de
reglementen samengevoegd:
werkingsmiddelen, projectmiddelen
en vormingssubsidies. De budgetten
blijven op hetzelfde niveau als
vroeger.
Als bewoner heb je nu één
aanspreekpunt: de buurtcoach
van het district. Of het nu gaat over
een straat- of buurtfeest, een

'We vereenvoudigden onze
reglementen en gaan van
start met wijkgericht werken'
speelstraat, een vergroeningsactie,
een culturele activiteit of een
buurtboost.
De buurtcoaches werken op maat van
hun wijk. Zo kiezen we voor een
nauwe samenwerking tussen
district, wijkpartners en
bewoners. Elke wijk heeft eigen
troeven en noden, waar we sterk op
inzetten. Want wijken mogen fier zijn
op wat hen kenmerkt!

FEMKE MEEUSEN

Districtsschepen voor cultuur,
participatie en wijkwerking
femke.meeusen@antwerpen.be

Het DISTRICT ANTWERPEN heeft
een reeks subsidies
samengebracht.
GEVELTUINEN EN
GROENSLINGERS: we doen dit
voortaan volledig gratis voor u. Wij
laten de stoeptegels uitbreken,
leveren de potgrond en u krijgt de
keuze uit verschillende
plantenpakketten. En ook het
vergroenen van boomspiegels
wordt eenvoudiger: wij
verwijderen de boomrooster,
leveren potgrond en planten. U
moet enkel nog zelf water geven.
Buurtverenigingen kunnen nu ook
bij het district terecht voor kleine
AANPASSINGSWERKEN aan hun
lokaal. En de subsidiëring van
JEUGDLOKALEN nemen we
voortaan ook volledig op ons.
Daarvoor voorzien we overigens
een stevig budget.
En in alle reglementen leggen we
de nadruk op BETAALBAARHEID
van de projecten en evenementen
die we ondersteunen. Voor kleine
initiatieven mag niet meer dan 6
euro aan deelnemers gevraagd
worden. Voor grote initiatieven
moet er steeds een tarief voor
verhoogde tegemoetkoming
(kansentarief) voorzien worden.
Mensen met een klein budget
moeten kunnen deelnemen.
En we blijven LENTEPOETSEN in
het district. Ook al hebben we een
jaartje moeten overslaan. Wij
zorgen voor een picknick en een
gevulde bloembak als bedanking.
WWW.BELEEFJEBUURT.BE

REGIONAAL

De provinciale Groen-fractie voor corona op de
fietsostrade tussen Antwerpen en Mechelen.
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Ilse van Dienderen (rechts op foto)

GELUIDSOVERLAST
RIVIERENHOF
Iedere bezoeker van het Rivierenhof
kan het bevestigen: het geraas van
de E313 is overal in het park hoorbaar.
Een park zou een plek moeten zijn om
tot rust te komen.Volgens de
strategische geluidsbelastingskaart
is er in het ganse park
geluidsoverlast: van 55 tot 75dB vlak
naast de autosnelweg.
Samen met Ann Bakelants (Open
VLD) en Fauzaya Talhaoui (sp.a)
vroeg onze Ilse van Dienderen om een
gedetailleerde geluidskaart voor het
Rivierenhof op te maken. Die moet
een zicht geven op de geluidsoverlast
op verschillende momenten van de
dag, op verschillende plekken in het
park. We vroegen om daar
bezoekersaantallen aan te koppelen,
om de impact van de geluidshinder te
kwantificeren. Met die studie kan de
provincie dan naar de wegbeheerder
stappen om voor een oplossing te
pleiten. De ultieme oplossing is
uiteraard een ondertunneling van de
E313. Op korte termijn kan een
snelheidsbeperking al helpen.

MEER FIETS!

Eedaflegging Brend Van Ransbeeck

BREND VAN
RANSBEECK NIEUW IN
PROVINCIERAAD
Brend Van Ransbeeck (23) uit
Berlaar is het nieuwe gezicht in de
Groen-fractie in de provincieraad.
Hij volgt Rina Rabau op, die zich
onder andere helemaal wil smijten
in haar rol als gemeenteraadslid in
Mechelen.
Brend stond bij de
provincieraadsverkiezingen op de
tweede plaats en zetelt sinds
begin 2019 in de gemeenteraad van
Berlaar. Hij studeerde Politieke
Communicatie en is in eigen dorp
erg actief in de jeugdwerking.

De provincie Antwerpen investeert de komende jaren heel wat in nieuwe
fietsostrades. Voor de aanleg ervan beoogt ze een verdubbeling van het budget:
van 4,5 miljoen euro per jaar in de vorige legislatuur naar 9 miljoen euro in 2024.
Ook de financiële ondersteuning van de gemeenten neemt toe tot jaarlijks 3,6
miljoen euro. Dat is nodig. Meer en meer mensen zien de fiets als een waardevol
alternatief voor de wagen. De fietsbarometer vertelt ons dat in 2019 - ten
opzichte van 2018 - het fietsverkeer op de fietsostrades met 12% is gestegen.
Als je dat over de periode 2015-2019 bekijkt, is dat een toename van maar liefst
30%. Lang leve de fiets dus!
Het provinciale beleid is erop gericht om de fietsostrades langs spoorwegen
aan te leggen. De provincie zal werken uitvoeren aan de fietsostrades:
- Antwerpen – Mechelen – Brussel (Mechelen-Zemst);
- Antwerpen – Lier (Boechout en Lier);
- Antwerpen – Bergen Op Zoom (aan de Ekerse Putten);
- Antwerpen – Essen (Kapellen en Essen) ;
- Herentals – Balen (Herentals, Olen, Geel en Mol).
De provincie bereidt deze legislatuur nieuwe projecten voor, bijvoorbeeld tussen
Turnhout en Herentals en tussen Aarschot en Lier. Ook hier vormt de spoorweg
de rode draad. Groen vindt dat de provincie zich evengoed moet toeleggen op
randstedelijke, veilige fietsverbindingen en fietsverbindingen op regionale
schaal, die daarom niet per se spoorwegen volgen. We willen veilige en snelle
fietsverbindingen tussen onder meer Mortsel en Wijnegem, Schoten,
Brasschaat, van Kapellen naar de haven, tussen Brecht en Malle, van
Hoogstraten naar Turnhout, van Turnhout naar Geel, van Mechelen naar Heistop-den-Berg …
In de provincieraad neemt Groen initiatieven om ook deze verbindingen te
realiseren.
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1
Eerste live districtsraad
In september ging er voor het eerst in
een half jaar tijd een live districtsraad.
De maanden voordien gebeurde dat
online. Om voldoende ruimte te
hebben voor 33 raadsleden en publiek,
ging de raad door in de grote zaal van
den Arenberg. Onze raadsleden waren
in ieder geval enthousiast en het was
ook een stuk beter voor het
democratisch proces.
V.l.n.r. Simon Verreet, Marie Vrelust,
Amber Paris, Anna Touré, Anne Poppe,
Gina Verstraeten.
© Simon Verreet

2
Actie Schoolstraten
Ook in het district Antwerpen voerden
we begin september actie aan
meerdere scholen voor het veel
ruimer invoeren van schoolstraten en
voor meer ondersteuning van de stad
daarvoor.
Met bijpassende mondmaskers
natuurlijk.

3
Ondergrondse ruimte voor bomen
In de Kronenburgstraat en de
Kasteelpleinstraat komen er bij de
heraanleg niet alleen 34 bomen bij,
voor de bestaande bomen voorziet
schepen Tom Van den Borne extra
veel ondergrondse wortelruimte. De
"tweede maaiveldconstructie" voor de
lindes aan het tropisch instituut staat
op de foto. Er komt ook een
bomenbunker voor de platanen aan
het kruispunt met de Terninckstraat.

4
Bestuur Groen district Antwerpen
De districtswerking van Groen draait
niet enkel op het engagement van de
fractieleden. Miet Corneillie is onze
voorzitter, Annick Mannaerts is
secretaris en Jan Parmentier
ledenverantwoordelijke. Samen met
Tom De Pelseneer en Joost Van
Langendonck engageren ze zich als
team om Groen in het district verder
uit te bouwen.
Werk je graag mee?
www.groendistrictantwerpen.be
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DISTRICT INVESTEERT IN
SPEEL- EN SPORTTERREINEN

© Tom Van den Borne

In het district Antwerpen werden dit
jaar negen speel- en
sportterreinen grondig aangepakt.
Een aantal van de nieuwe
speelterreinen werd vervroegd
opengesteld, aangezien de
zomervakantie voor veel gezinnen
zich afgelopen zomer door corona
vooral in eigen stad afspeelde.
Op Luchtbal werd er hard gewerkt:
het district investeerde zwaar in
spelen en sporten aan de Sintelbaan
en de Canadablokken. De stad legde
nieuwe sport- en speelruimte aan op
het Tampicoplein.
Op het Noord werd het Schoolplak
afgewerkt en werd de speeltuin op
het Sint Jansplein vervangen, daar
kwam er ook een extra pannaveldje.
Districtsraadslid Gina Verstraeten is
erg blij omdat er ook extra ruimte voor
de boomwortels werd gemaakt op

het Sint Jansplein, zo kunnen de
bomen uitgroeien en krijgen spelende
kinderen in de toekomst meer
schaduw.
Zowel op het Alfons De Cockplein op
het Kiel als aan de Ernest Claesstraat
op Linkeroever werden twee grote
speeltuinen volledig vervangen,
evanals de sportterreinen. “Erg
belangrijke investeringen in deze
twee kindrijke buurten”, geeft
districtsraadslid Marie Vrelust mee.
Op het Eilandje kwam er een extra
speelterrein aan de
Binnenvaartstraat en op het
Professor Claraplein werd er voor
zowel spelen als sporten ruimte
gemaakt.
En tenslotte werd ook de volledige
speeltuin van de Dageraadplaats
vervangen. De aanleg duurde wat

Bij alle speelterreinen werd
ook rekening gehouden met
kinderen met een beperking
langer omdat het waterelement
moest aangepast worden om te
zorgen dat er geen kostbaar
leidingwater zou verloren gaan.
“De kleurrijke ondergrond en het
spelen met water oefenen een grote
aantrekkingskracht uit op de
kinderen” weet districtsraadslid
Simon Verreet, die hier als jonge
papa ook erg graag komt.
“Alles samen investeerden we zo met
het district dit jaar alleen al anderhalf
miljoen euro in avontuurlijke
speelplekken” geeft districtsschepen
Tom Van den Borne aan.

SIMON VERREET
Districtsraadslid Antwerpen
simon.verreet@antwerpen.be

HIER

HOBOKEN GEZOND!
Afgelopen weken werden bij de kinderen in de wijken Moretusburg en
Hertogevelden verhoogde loodwaarden in het bloed vastgesteld. De
loodraffinaderij van Umicore ligt op nog geen dertig meter van de
woningen. De stad en het bedrijf willen nu huizen opkopen om een
groene buffer te maken.
Groen maakt zich ernstige zorgen over deze situatie en vraagt een grondige
aanpak van deze aanslepende problematiek.

DE LOODRAFFINADERIJ
Onze oproep is duidelijk: Saneer de huidige loodraffinaderij, saneer opnieuw de
buurt en bouw een nieuwe moderne loodraffinaderij op veilige afstand van
bewoning.

GEZONDHEIDSCOMMISSARIS
Er moet een onafhankelijke gezondheidscommissaris aangesteld worden die
toegang krijgt tot alle info van het bedrijf, die analyses kan maken, de
bezorgdheden van de bewoners kan overbrengen, en die oplossingen op korte
en lange termijn voorstelt.
Deze persoon voert ook een onderzoek naar de algemene veiligheid op de site
én zal een nieuwe locatie voor de loodraffinaderij zoeken. Tot slot moeten
gezinnen betere medische begeleiding en praktische ondersteuning krijgen.
Elk kind heeft het recht om gezond op te groeien.

DE HAVEN VAN DE TOEKOMST
Groen diende bezwaar in tegen de
geplande ontbossing en
voorbereidende werken van het
zogenaamde Project One van Ineos in
Lillo.
Het loskoppelen van de ontbossing
voor de bouw van de volledige
installatie, kan niet. Dit is 1 project en
moet ook zo beoordeeld worden.
Het is ondertussen een klassiek
scenario geworden bij controversiële
vergunningsaanvragen. Men verkapt
de aanvragen om geen vertragingen
op te lopen. Groen kant zich tegen

deze aanpak en stelt dat de aanvraag
voor de ontbossing niet los staat van
de aanvraag voor de bouw van een
nieuwe plastiekfabriek.

'Geen plaats voor technologie
uit het verleden in de haven
van de toekomst'

Ineos gebruikt schaliegas als
grondstof voor deze nieuwe site. Een
economisch twijfelachtig proces dat
bovendien veel vervuiling
veroorzaakt en veel plastic afval met
zich mee brengt. De haven van
Antwerpen wil investeren in de
industrie van de toekomst.
NORDINE SAÏDI MAZAROU
Dit is investeren in een technologie
van het verleden.

Gemeenteraadslid
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Deze publicatie wordt waterloos gedrukt bij Eco Print Center. Zo
vermijden we een energieverslindende droogoven, sparen we liters
water uit en werken de drukkers in een gezonde omgeving.

Verantwoordelijke uitgever: Meyrem Almaci, Van Orleystraat 5-11, 1000 Brussel. Niets in deze
uitgave mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de uitgever.
Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de regels van reclamedrukwerk.

