		

5 thema’s met 30 aanbevelingen voor het volgend stadsbestuur - Juni 2018

Iedereen telt mee in ‘t stad
1.
2.
3.
4.

6.
6.

Om een goed sociaal beleid te voeren, organiseert de stad dialoog met alle mensen die moeilijk
gehoord worden via het middenveld dat hen vertegenwoordigt. De stad versterkt het middenveld.
Elke wijk heeft een sociaal infopunt ter ondersteuning van ontmoeting, vrije tijdsbeleving, welzijn
en gezondheid.
Antwerpen ondersteunt verenigingen actief. De stad organiseert een jaarlijks netwerkmoment uit erkentelijkheid voor alle mensen die zich vrijwillig inzetten in deze stad.
Geen armoede: Antwerpen hanteert de REMI-tool om voor iedere inwoner een menswaardig inkomen te
garanderen. De REMI-tool is een online tool waarmee op maat van iedere cliënt een
REferentiebudget voor een Menswaardig Inkomen kan worden bepaald. Door het ondersteunen van sociale
kruideniers verhoogt de koopkracht en het welbevinden van mensen in armoede.
De stad kiest resoluut om ethisch verantwoord in te vorderen via het innovatieve concept van
MyTrustO, zowel voor bedrijven als individuen. Voor cliënten gebeurt dit in een intensieve
samenwerking met erkende diensten schuldbemiddeling van OCMW en CAW.
Wijkagenten op straat en wijkgerichte politiekantoren houden onze buurten veilig. Ze werken in
dialoog met bewoners en sociaal werkers.

Buurten in ‘t stad
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Door iedere buurt een eigen centrum te geven, leven we in dorpen in de stad.
Wijken worden ingericht op maat van 8-jarigen en 80-jarigen. Zo verbeteren we mobiliteit en publieke
ruimte, brengen we mensen samen op straat en creëren we levendige en gezonde wijken voor iedereen.
Binnengebieden tussen huizen bieden ruimte voor ontspanning, groen en een sterk sociaal weefsel.
Wie PET-flesjes en blikjes inlevert in een speciale verpakkingenautomaat wordt beloond met punten op de
A-kaart.
Na de Lentepoets en Speelstraat lanceren we “de Klimaatstraat”. Ontharding en meer groen in de straat is
goed voor het gemoed, voor de lucht, voor de opvang van water en voor de biodiversiteit. De bewoners van
een straat ontvangen een container voor steenpuin. Om de ontharde oppervlakte in te vullen krijgen ze
plantgoed.
De bibbus en het pop-up containerpark komen in elke wijk.

Onder dak in ’t stad
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Het aandeel sociale huisvesting wordt opgetrokken tot 20% en evenwichtig gespreid.
AG VESPA stelt panden en gronden eerst ter beschikking aan coöperatieve en sociale projecten. Niet
commerciële projecten dragen bij aan meer betaalbare en gedifferentieerde huisvesting.
Via het sociaal beheersrecht neemt de stad onbewoonbare panden in beheer om ze na renovatie te verhuren
via het Sociaal Verhuurkantoor Antwerpen. Leegstand bestrijden en betaalbaar wonen gaan zo hand in hand.
Stedelijke premies voor energiezuinige renovaties worden opgetrokken, zowel voor eigenaars-verhuurders
als voor bewoners. De CO2-uitstoot door huishoudens wordt drastisch teruggedrongen en de
energiefacturen dalen.
Via gerichte controles bij malafide eigenaars worden onbewoonbare panden ontruimd. De bewoners krijgen
via een aanpassing in het gemeentelijk toewijzingsreglement een verhoogde prioriteit bij Sociale
Huisvestingsmaatschappijen in Antwerpen.
De stad steunt solidaire woonvormen, met onder meer een SeniorenThuis in elk district en andere
coöperatieve woonmodellen.

Mobiel in ‘t stad
19.
20.
21.
22.
23.
24.

De ruimte en middelen voor mobiliteit zijn verdeeld volgens de gewenste modal split van minstens 50/50.
Méér te voet, per fiets of met het openbaar vervoer kan enkel als we minder voor de auto reserveren. Dat is
noodzakelijk om Antwerpen gezond mobiel te krijgen.
Er wordt geïnvesteerd  in lokaal vervoer op maat: toegankelijke wandelroutes (zilverlussen), fietstaxi’s en
lokale wijk –of districtsbusjes.
Doorstroming van fietsers wordt eenvoudig verbeterd door “rechtdoor en rechtsaf door rood” mogelijk te
maken waar het kan.
Het is altijd groen voor tram en bus. Zo worden ritten sneller en goedkoper.
Een snelle buslijn verbindt de centra van de districten buiten de ring.
Conflictvrije kruispunten maken het verkeer veiliger voor alle verkeersdeelnemers.

Aan de slag in ’t stad
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Kleinschalige maakindustrie in de stad zorgt voor een lokaal aanbod aan laaggekwalificeerde jobs.
In aanbestedingen voor overheidsopdrachten wordt voorrang gegeven aan de sociale economie. Dit kan
zowel in een deel van de uitvoering ervan, als in de toegang tot de opdracht.
De stad organiseert een opleidingscentrum voor knelpuntberoepen.
De omschakeling naar een circulaire economie vormt  een tegengewicht voor het verdwijnen van routinejobs
en vergroot het aanbod aan werkbare laag- en middengeschoolde jobs.
Er komen plaatsen bij in de occasionele kinderopvang voor kinderen van mensen die tijdelijk werken of een
opleiding volgen. Daarnaast groeit het aantal plaatsen in de kinderopvang tot ver voorbij de Barcelonanorm,
zodat alle kinderen in Antwerpen met gelijke kansen aan hun ontwikkeling beginnen.
In het aankoopbeleid van de stad worden in alle bestekken sociale en milieucriteria opgenomen.

Beweging.net en haar visie
Beweging.net is een open en solidair netwerk van 17 vaste partnerorganisaties en talloze bondgenoten. Samen met
vele vrijwilligers zetten we ons elke dag in voor een warme, rechtvaardige en toekomstbestendige stad. In onze kijk
op het stedelijk beleid zetten we volgende principes centraal:
•
Solidariteit is voor ons iets om fier op te zijn. We verwachten van de stad dan ook een solidair en
rechtvaardig beleid dat iedere Antwerpenaar bereikt.
•
Het engagement van mensen en verenigingen in onze stad verdient erkenning en waardering.
•
Een stedelijke overheid die participatie organiseert, kiest niet voor de makkelijkste maar wel de zekerste weg
tot meer betrokkenheid en gedragenheid van het beleid.
•
Tegenover verharding en individualisering presenteren wij oplossingen die werken op het collectieve niveau.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en de komende verkiezingen
De Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn 17 streefdoelen, opgesteld door de Verenigde Naties. De meeste landen in
de wereld, ook België, ondertekenden dit charter. De drie kernthema’s zijn: een einde maken aan extreme armoede,
ongelijkheid en onrecht bestrijden en het probleem van de klimaatverandering oplossen.
Alle SDG’s zijn perfect te projecteren naar het stedelijk niveau, want alle burgers hebben deze basisbehoeften nodig.
In deze bundel worden de verschillende thema’s gekoppeld aan de SDG’s. We verwachten dat de stad haar beleid
afstemt op de SDG’s en zo kiest voor een lange termijnvisie die leidt naar een sociaal rechtvaardige en ecologisch
duurzame samenleving.
Deze uitgave van beweging.net Antwerpen is beschikbaar in vijf talen.      
beweging.net Antwerpen
Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen
www.beweging.net/antwerpen
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