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Zitting van 29 mei 2017

Besluit GOEDGEKEURD

A-punt Districts- en Loketwerking

Samenstelling

de heer Bart De Wever, burgemeester-voorzitter

de heer Koen Kennis, schepen; mevrouw Caroline Bastiaens, schepen; de heer Ludo Van  Campenhout, schepen; de 

heer Claude Marinower, schepen; de heer Marc Van Peel, schepen; de heer Rob Van de Velde, schepen; mevrouw 

Nabilla Ait Daoud, schepen; de heer Fons Duchateau, schepen; de heer Filip Dewinter, raadslid; de heer Philip 

Heylen, raadslid; mevrouw Kathleen Van Brempt, raadslid; mevrouw Freya Piryns, raadslid; de heer Gerolf 

Annemans, raadslid; de heer André Gantman, raadslid; mevrouw Güler Turan, raadslid; de heer Robert Voorhamme, 

raadslid; mevrouw Anke Van dermeersch, raadslid; de heer Karim Bachar, raadslid; mevrouw Monica De Coninck, 

raadslid; mevrouw Maya Detiège, raadslid; mevrouw Fauzaya Talhaoui, raadslid; mevrouw Fatma Akbas, raadslid; 

mevrouw Greet van Gool, raadslid; de heer Bruno Valkeniers, raadslid; de heer Toon Wassenberg, raadslid; de heer 

Wim Van Osselaer, raadslid; de heer Patrick Janssen, raadslid; de heer Peter Mertens, raadslid; mevrouw Yasmine 

Kherbache, raadslid; mevrouw Annemie Turtelboom, raadslid; mevrouw Liesbeth Homans, raadslid; de heer 

Mohamed Chebaa Amimou, raadslid; de heer Wouter Vanbesien, raadslid; mevrouw Mie Branders, raadslid; mevrouw 

Galina Matushina, raadslid; mevrouw Carine Leys, raadslid; mevrouw Lisa Geets, raadslid; mevrouw Leyla Aydemir, 

raadslid; de heer Johan Klaps, raadslid; de heer Vic Van Aelst, raadslid; mevrouw Danielle Meirsman, raadslid; de heer 

Dirk Rochtus, raadslid; mevrouw Anne Giveron, raadslid; mevrouw Martine Vrints, raadslid; de heer Koen Laenens, 

raadslid; de heer Martijn Van Esbroeck, raadslid; de heer Franky Loveniers, raadslid; de heer Danny Feyen, raadslid; 

de heer Jean Goedtkindt, raadslid; de heer Joris Giebens, raadslid; de heer Kevin Vereecken, raadslid; mevrouw Fatima 

Talhaoui, raadslid; de heer Dirk Van Duppen, raadslid; mevrouw Ikrame Kastit, raadslid; mevrouw Vera Drozdik, 

raadslid

de heer Roel Verhaert, stadssecretaris

Iedereen aanwezig, behalve:

mevrouw Vera Drozdik, raadslid

Zijn verontschuldigd:

mevrouw Kathleen Van Brempt, raadslid; mevrouw Liesbeth Homans, raadslid 
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Gekoppelde besluiten

 2016_CBS_00348 - Binnengemeentelijke decentralisatie -  Districten - Kennisneming

 2017_CBS_04463 - Binnengemeentelijke decentralisatie - Delegatie bevoegdheden - college van burgemeester en 

schepenen - districtscolleges - Goedkeuring

Aanleiding en context

Op 20 december 1999 besliste de gemeenteraad de binnengemeentelijke decentralisatie naar wettelijk model in te 

voeren (jaarnummer 3128). Overeenkomstig artikel 340 van de Nieuwe Gemeentewet, op 15 juli 2005 vervangen 

door artikel 282 van het Gemeentedecreet, besliste de burgemeester, het college van burgemeester en schepenen en de 

gemeenteraad bevoegdheden van gemeentelijk belang waarover zij beschikken over te dragen naar de voorzitters van 

de districtsraden, het districtscollege en de districtsraad.  Op 29 januari 2013 (jaarnummer 35) keurde de 

gemeenteraad het bestuursakkoord stad Antwerpen 2013-2018  goed. Resolutie 411 van dit bestuursakkoord bepaalt: 

"Een stadsbrede oefening is nodig om te onderzoeken welke bevoegdheden op termijn naar de districten kunnen gaan. 

Hierbij wordt gedacht aan persoonsgebonden materies zoals lokaal cultuur-, bib-, sport-, jeugd-en seniorenbeleid. Dit 

zijn zaken waarvoor een district principieel in aanmerking kan komen."

Op 25 april 2014 (jaarnummer 4463) keurde het college het decentralisatieprogramma 2014-2019 goed. Eén van de 

doelstellingen die in dit decentralisatieprogramma werden opgenomen, stelt dat de bevoegdheden en taken van de 

districten dienen verfijnd te worden (doelstelling 3, realisatie 2014-2017). Om deze verfijning te realiseren werd eerst 

een gecoördineerde versie van de bestaande besluitvorming rond de binnengemeentelijke decentralisatie opgemaakt. 

Deze werden goedgekeurd op het college van 6 maart 2015 (jaarnummer 1791) en de gemeenteraad van 30 maart 

2015 (jaarnummer 146).

Het college gunde op 5 december 2014 (jaarnummer 12362) een onderzoek naar de mogelijkheden en opportuniteiten 

tot bijsturing van het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel. De Universiteit Tilburg startte het onderzoek op 1 

april 2015. Het college nam op 15 januari 2017 (jaarnummer 348) kennis van de resultaten van het onderzoek. Het 

onderzoek bevat een aantal aanbevelingen om het samenwerkingsmodel te versterken. Het college nam ook kennis van 

een discussienota over de versterking van het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel. Hierbij wordt uitgegaan van 

volgende uitgangspunten:

 de districten responsabiliseren, op het vlak van bevoegdheden, financiële en personele middelen;

 transparantie en duidelijkheid verbeteren;

 samenwerking versterken;

 lokale binding verstevigen.

De voorliggende voorstellen van nieuwe besluiten rond binnengemeentelijke decentralisatie (bevoegdhedenbesluit, 

middelenbesluit en werkkader) werden voorgelegd aan de districtscolleges tijdens werkoverleggen op 20 en 27 oktober 

2016, 9, 10, 21, 24 en 29 november 2016 en 1 december 2016. Het ontwerp werd besproken op een 

gemeenschappelijke raadscommissie stad-districten op 15 maart 2017. Vervolgens werd het advies gevraagd van de 

districtsraden en van de conferentie van afgevaardigden van de districtsadviesraden cultuur, sport, jeugd en senioren.

Juridische grond
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Artikel 282 van het Gemeentedecreet over de mogelijkheid van de gemeenteraad, het college en de burgemeester om 

bevoegdheden over te dragen aan de districtsraden, districtscolleges en districtsvoorzitters.

Artikel 285 van het Gemeentedecreet over de adviesbevoegdheid van de districtsraden.

Argumentatie

In het kader van de verfijning van de bevoegdheden en taken van de districten dienen in uitvoering van het 

bestuursakkoord een aantal stappen te worden ondernomen.

 De eerste stap bestond uit het scherpstellen van de overgedragen bevoegdheden zoals ze nu zijn. Daarom 

werden 13 besluiten van verschillende stedelijke bestuursorganen over de periode 2000-2014 opgeheven en 

vervangen door 2 coördinatiebesluiten bevoegdheden districten.

 In een tweede stap werd een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden en opportuniteiten tot bijsturing 

van het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel.

 De derde en laatste stap is een verdere scherpstelling en delegatie van de bevoegdheden naar de districtsraden 

en -colleges. 

De decentralisatiebesluiten met betrekking tot de bevoegdheden vinden ingang vanaf 1 januari 2019. Het 

gemeenteraadsbesluit van 30 maart 2015 (jaarnummer 146) over de coördinatie van bevoegdheden van districten 

wordt hiertoe opgehoffen met ingang van 1 januari 2019.

In bijlage bij dit besluit wordt meer toelichting gegeven bij de overgedragen bevoegdheden.

De antwoorden op de adviezen van de districtsraden en stedelijke adviesorganen zijn geclusterd opgenomen in bijlage.

Financiële gevolgen

Nee

Algemene financiële opmerkingen

De momenteel stedelijk voorziene middelen voor de over te dragen bevoegdheden worden overgedragen aan de 

districten. De budgetten worden toegevoegd aan de algemene dotatie en verdeeld volgens de huidige verdeelsleutel. 

Dit wordt verwerkt bij budgetopmaak 2019.

Strategisch kader

Dit besluit past in de realisatie van volgende doelstellingen/projecten:

 7 - Sterk bestuurde stad

 1TSB09 - Het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel brengt het beleid dichter bij de burger

 1TSB0902 - We sturen  het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel bij zodat de  beleidsbevoegdheden op 

het juiste bestuursniveau (kunnen) worden geplaatst

 7 - Sterk bestuurde stad



4 / 26

Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen

info@stad.antwerpen.be

 1TSB09 - Het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel brengt het beleid dichter bij de burger

 1TSB0902 - We sturen  het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel bij zodat de  beleidsbevoegdheden op 

het juiste bestuursniveau (kunnen) worden geplaatst

 1TSB090202 - Beleidsbevoegdheden zijn op het meest geschikte beleidsniveau geplaatst

Adviezen

Conferentie van districtsadviesraden jeugd

Advies: Gunstig onder voorwaarden

Motivering:
Het advies van de conferentie van districtsadviesraden jeugd en het antwoord hierop is terug 

te vinden in de bijlage.

Bijlagen:  20170510_Advies_jeugdraad_antwoorden_KF.pdf

Conferentie van districtsadviesraden senioren

Advies: Gunstig onder voorwaarden

Motivering:
Het advies “Seniorenraad Stad Antwerpen” en het antwoord hierop is terug te vinden in de 

bijlage.

Bijlagen:  20170510_Advies_seniorenraad_antwoorden_KF.pdf

Conferentie van districtsadviesraden sport

Advies: Gunstig onder voorwaarden

Motivering:
Het advies van de "stedelijke sportraad" en het antwoord hierop is terug te vinden in de 

bijlage.

Bijlagen:  20170510_Advies_Conferentie_sportraad_antwoorden_KF.pdf

Conferentie van districtsadviesraden cultuur

Advies: Gunstig onder voorwaarden

Motivering:
Het advies van de "stedelijke cultuurraad" en het antwoord hierop is terug te vinden in de 

bijlage.

Bijlagen:  20170510_Conferentie_cultuurraad_antwoorden_KF.pdf

Districtsraad Antwerpen

Advies: Gunstig onder voorwaarden

Motivering:
Opmerkingen bij Hoofdstuk II 1.1:

 Artikel 3: er dient bepaald te worden wie budgettair verantwoordelijk is voor het 

onderhoud van publieke sportterreinen van andere overheden maar waarvan het 

onderhoud door de stad gebeurt;
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 Artikel 4: er dient bepaald te worden wie budgettair verantwoordelijk is voor het 

onderhoud van publieke speelterreinen van andere overheden maar waarvan het 

onderhoud door de stad gebeurt;

 Artikel 6: ook de bevoegdheden inzake Opsinjoren worden volledig aan de districten 

overgedragen;

 Artikel 7: specifiek voor het district Antwerpen wordt de bevoegdheid inzake het 

onderhouden van jumelages volledig aan de stad overgedragen;

 Artikel 10: lokale middenstandsraad wordt gedefinieerd als: “lokale middenstandsraad 

met lokale handelaarsverenigingen waaronder alle handelaars buiten het toeristisch 

centrum vallen.

Bijlagen:  Delegatiebesluiten_voorstel_20170327_advies_DRAN20170418.pdf

Districtsraad Berchem

Advies: Gunstig onder voorwaarden

Motivering:
 Algemeen: Alle overdrachten van bevoegdheden van de stad naar de districten 

houden ook in dat de nodige middelen hiervoor worden overgedragen aan de 

districten. De bijkomende taken mogen niet ondergefinancierd worden bij overdracht;

 Om als politiek niveau, dat dichtst bij de burgers staat, deze rol maximaal te kunnen 

vervullen is een verhoging van de middelen nodig om op die manier meer ademruimte 

te kunnen creëren;

 De verdeelsleutel voor de middelen onder de districten blijft zo transparant en 

eenvoudig mogelijk;

 Het district vindt het een positieve zaak dat de bevolkingsdichtheid in aanmerking 

werd genomen als parameter om tot een verdeelsleutel te komen;

 Het district wenst dat het onderhoud alsook het verbruik van de fonteinen 

bovenlokaal wordt opgenomen.

Bijlagen:  Delegatiebesluiten_voorstel_20170327_advies_DRBE20170427.pdf

Districtsraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Advies: Gunstig onder voorwaarden

Motivering:
 Bij de overdracht van bevoegdheden van de stad naar het district dienen tevens de 

nodige middelen hiervoor overgedragen te worden naar het district. De overgedragen 

middelen mogen niet ondergewaardeerd zijn;

 Het reglement lokale sportsubsidies blijft bij voorkeur bovenlokaal indien de delegatie 

van bevoegdheid impliceert dat de beschikbare budgetten onder de districten worden 

verdeeld met toepassing van de voorziene verdeelsleutel, wat in casu een 

vermindering van toelagen voor de lokale sportverenigingen zou betekenen. 

(Hfst.II,1.1.1, artikel 3 en hfst.II, 1,1.4.2);
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 Het reglement lokale jeugdsubsidie en het reglement toelagen voor infrastructuur van 

lokale jeugdverenigingen blijven bij voorkeur bovenlokaal indien de delegatie van 

bevoegdheid impliceert dat de beschikbare budgetten worden verdeeld met toepassing 

van de voorziene verdeelsleutel, wat in casu een vermindering van toelagen voor de 

lokale jeugdverenigingen zou betekenen. (Hfst.II,1.1.1., artikel 4 en hfst. II, 1, 1.4.3);

 Buurtregie wordt een gedeelde bevoegdheid stad en district. (Hfst.II, 1,1.1, artikel 6 

en hfst.II,1,1.4.5);

 Bij de overdracht van het budget voor lokale begraafplaatsen moet rekening worden 

gehouden met de reële kostprijs voor het beheer en onderhoud van de twee bestaande 

begraafplaatsen in het district. (Hfst.II,1,1.1, artikel 12 en hfst. II,1,1.4.11)

Bijlagen:  Delegatiebesluiten_voorstel_20170327_advies_DRBZL20170424.pdf

Districtsraad Borgerhout

Advies: Ongunstig advies

Motivering:
De districtsraad vraagt volgende tekstwijzigingen aan het document 

'Delegatiebesluiten binnengemeentelijke decentralisatie':

 Artikel 4 (pagina 5) over bevoegdheden jeugd:

- schrappen: het reglement toelagen voor infrastructuur van lokale jeugdverenigingen;

- toevoegen: het reglement kleine toelagen voor onderhoud van infrastructuur van 

lokale jeugdverenigingen;

- toevoegen: Op stadsniveau blijft er een reglement grote toelagen voor grote 

bouwprojecten voor infrastructuur van lokale jeugdverenigingen maar de middelen 

worden vervijfvoudigd.

 

 Artikel 6 (pagina 8) over bevoegdheden participatie en verenigingsleven:

- toevoegen: buurtregie/wijkwerking op maat.

 

 Artikel 12 (pagina 9) over bevoegdheden groen:

- toevoegen: samentuinen en volkstuinen.

 

 Extra artikels toevoegen over bevoegdheden mobiliteit:

- De districtsraad is bevoegd voor de opmaak van wijkcirculatieplannen (passend 

binnen het mobiliteitsplan van Stad Antwerpen);

- De districtsraad is bevoegd voor de richting van de straten, het invoeren van 

enkelrichting/dubbelrichting (passend binnen het mobiliteitsplan van Stad 

Antwerpen).

Bijlagen:  Delegatiebesluiten_voorstel_20170327_advies_DRBO20170424.pdf



7 / 26

Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen

info@stad.antwerpen.be

Districtsraad Deurne

Advies: Gunstig advies

Motivering:
Geen opmerkingen.

Bijlagen:  Delegatiebesluiten_voorstel_20170327_advies_DRDE20170420.pdf

Districtsraad Ekeren

Advies: Gunstig onder voorwaarden

Motivering:
 bij Hoofdstuk II 1.1:

- Artikel 6: ook de bevoegdheden inzake Opsinjoren worden volledig aan de districten 

overgedragen;

- Artikel 11: De districten zelf laten beslissen over straatnamen.

Bijlagen:  Delegatiebesluiten_voorstel_20170327_advies_DREK20170424.pdf

Districtsraad Hoboken

Advies: Gunstig onder voorwaarden

Motivering:
 De districtsraad vraagt dat met de overdracht van bevoegdheden ook de daarvoor 

voorziene middelen worden overgedragen;

 Versnipperen van centrale middelen: Voor jeugd is er de overheveling van de 

infrastructuur subsidies. Daar waar dit thans centraal via de stad geregeld werd en 

waarbij een tweetal aanvragen jaarlijks behandeld werden dreigen de verenigingen te 

moeten afhangen van een meerjarenplanning door de versnippering van het budget 

wanneer deze naar de 9 districten herverdeeld wordt. Hier moeten we als districten 

naar het belang van de jeugdverenigingen durven kijken over de districtsgrenzen 

heen. Het district vraagt dat uitgezocht wordt of in uitzonderlijke en grote projecten 

het mogelijk blijft dat de stad ondersteuning blijft geven voor 

lokale jeugdverenigingen;

 Initiatiefrecht districten Raad van Overleg: Het besluit is niet duidelijk over het 

behouden van het initiatiefrecht van de districten om gezamenlijk een Raad van 

Overleg te vragen. Wij willen dit recht gegarandeerd zien in het nieuwe BOSA 

aangezien het een krachtig instrument is om als districten wanneer nodig het 

stadsbestuur te vragen voor een overleg;

 Vrijheid van communicatie: De wachttijd van 40 werkdagen ( = 8 weken) lijkt ons ook 

behoorlijk lang alvorens over te gaan tot het agenderen van collegiale brieven op de 

gemeenteraad wanneer een antwoord uit blijft. Dit kan leiden tot een vertraging van 3 

maanden in het slechtste geval om een effectieve behandeling te krijgen van 

de collegiale brief. Graag de wachttijd terugbrengen tot een maand.

 Voor bouwprojecten die een impact hebben op de mobiliteit, zoals grote 

bouwprojecten (scholen, supermarkten,... die geen RUP of masterplan omhelzen), 
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moet advies gevraagd worden aan het district vooraleer het definitieve dossier wordt 

klaargemaakt voor CBS.

Bijlagen:  Delegatiebesluiten_voorstel_20170327_advies_DRHO20170424.pdf

Districtsraad Merksem

Advies: Gunstig advies

Motivering:
Geen opmerkingen.

Bijlagen:  Delegatiebesluiten_voorstel_20170327_advies_DRME20170420.pdf

Districtsraad Wilrijk

Advies: Gunstig onder voorwaarden

Motivering:
 Met betrekking tot jeugd:

- Mogelijkheid om jeugdcentrum te decentraliseren voorzien;

- Convenanten en samenwerkingsovereenkomsten veel meer per district.

 

 Met betrekking tot mobiliteit:

- In de fase van de projectdefinitie van een lokaal project is het aangewezen dat het 

district een voorstel van mobiliteitsvoorwaarden formuleert. Gelet op de expertise van 

het district wordt dat voorstel bij voorkeur gevolgd. Enkel als in het licht van de 

ruimere omgeving (grensoverschrijdend) en er (mogelijke) verkeerssituatie problemen 

aangetoond kunnen worden, zou slechts in voorkomend geval het stadsbestuur het 

voorstel van het district in deze gemotiveerd mogen afwijzen en wordt.

Bijlagen:  Delegatiebesluiten_voorstel_20170327_advies_DRWI20170330.pdf

Besluit

Bij dit besluit werden 9 amendementen ingediend:

 2017_AM_00070 Amendement van raadslid Wouter Vanbesien: AMENDEMENT 1: delegatie van 

bevoegdheden jeugd

 2017_AM_00071 Amendement van raadslid Wouter Vanbesien: AMENDEMENT 1b: reglement 

infrastructuur jeugdverenigingen

 2017_AM_00072 Amendement van raadslid Wouter Vanbesien: AMENDEMENT 1c: toelagen 

infrastructuur jeugdverenigingen

 2017_AM_00073 Amendement van raadslid Wouter Vanbesien: AMENDEMENT 2: toevoegen 

buurtregie/wijkwerking op maat

 2017_AM_00074 Amendement van raadslid Wouter Vanbesien: AMENDEMENT 3: toevoegen 

samentuinen en volkstuinen
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 2017_AM_00075 Amendement van raadslid Wouter Vanbesien: AMENDEMENT 4: 

wijkcirculatieplannen

 2017_AM_00076 Amendement van raadslid Wouter Vanbesien: AMENDEMENT 5: adviesrecht grote 

stadsprojecten

 2017_AM_00077 Amendement van raadslid Wouter Vanbesien: AMENDEMENT 6: delegatie college aan 

districtscollege

 2017_AM_00078 Amendement van raadslid Wouter Vanbesien: AMENDEMENT 7: werkkader

De gemeenteraad keurde deze amendementen niet goed.

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.

Stemden ja: N-VA, CD&V en Open VLD. 

Hebben zich onthouden: sp.a, Vlaams Belang, PVDA+ en Groen.

Artikel 1

De gemeenteraad beslist om het besluit van de gemeenteraad van 30 maart 2015 (jaarnummer 146) over de 

coördinatie van bevoegdheden van districten op te heffen met ingang van 1 januari 2019.

Artikel 2

De gemeenteraad beslist de volgende bevoegdheden over cultuur over te dragen aan de districtsraden:

 de oprichting van een lokaal cultureel ontmoetingscentrum;

 het reglement lokale cultuursubsidies;

 het reglement lokale erfgoedsubsidies.

Artikel 3

De gemeenteraad beslist de volgende bevoegdheden over sport over te dragen aan de districtsraden:

 het budget voor aanleg, heraanleg en onderhoud van lokale pleinen met sportaccommodatie;

 het reglement lokale sportsubsidies.

Artikel 4

De gemeenteraad beslist de volgende bevoegdheden over jeugd over te dragen aan de districtsraden:

 het budget voor aanleg, heraanleg en onderhoud van lokale speelterreinen;

 het reglement lokale jeugdsubsidies;

 het reglement subsidies voor infrastructuur van lokale jeugdverenigingen.

Artikel 5

De gemeenteraad beslist de volgende bevoegdheden over senioren over te dragen aan de districtsraden:

 het reglement lokale seniorensubsidies.

Artikel 6
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De gemeenteraad beslist de volgende bevoegdheden over participatie en verenigingsleven over te dragen aan 

de districtsraden:

 aanvullende regels voor inspraak en participatie over het lokaal beleid;

 het reglement voor het aanwenden van districtsbudgetten specifiek voor wijk-of burgerinitiatieven;

 het reglement voor het ondersteunen van wijkactiviteiten en projecten in de wijk;

 het reglement voor het ondersteunen van socio-culturele verenigingen en wijkverenigingen.

Artikel 7

De gemeenteraad beslist de volgende bevoegdheden over evenementen en feestelijkheden over te dragen aan 

de districtsraden:

 het reglement subsidies lokale evenementen;

 het onderhouden van bestaande lokale vriendschapsbanden en jumelages.

Artikel 8

De gemeenteraad beslist de volgende bevoegdheden over communicatie over te dragen aan de districtsraden:

 het communicatieplan over het lokale beleid, lokale initiatieven en lokale activiteiten.

Artikel 9

De gemeenteraad beslist de volgende bevoegdheden over markten en foren over te dragen aan de 

districtsraden:

 het inrichten, wijzigen of stopzetten van een lokale openbare markt of foor (onder meer plaats, 

tijdstip en thema);

 het oprichten van een lokale marktcommissie.

Artikel 10

De gemeenteraad beslist de volgende bevoegdheden over lokale middenstand en handelaars over te dragen 

aan de districtsraden:

 het oprichten van een lokale middenstandsraad;

 het reglement subsidies aan lokale handelaarsverenigingen;

 het reglement subsidies aan lokale activiteiten van handelaarsverenigingen.

Artikel 11

De gemeenteraad beslist de volgende bevoegdheden over openbaar domein over te dragen aan de 

districtsraden:

Goedkeuring van het budget voor:

 aanleg, heraanleg en onderhoud van lokale straten en pleinen;

 aanleg, heraanleg en onderhoud van lokale verkeersbegeleidende maatregelen;
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 plaatsen, herplaatsen en onderhoud van openbare verlichting op lokale straten en pleinen;

 plaatsen, herplaatsen en onderhoud van lokaal straatmeubilair.

Artikel 12

De gemeenteraad beslist de volgende bevoegdheden over groen over te dragen aan de districtsraden:

- goedkeuring van masterplannen, bosbeheerplannen en landschapsbeheerplannen voor lokale parken en 

begraafplaatsen.

- goedkeuring van het budget voor lokale parken, groenaanplantingen en begraafplaatsen:

 planten, heraanplanten en groenonderhoud van de groenaanplantingen en bomen op het lokaal 

publiek domein;

 plaatsen, herplaatsen en groenonderhoud van mobiel groen op het lokaal publiek domein;

 aanleg, heraanleg en groenonderhoud van grachten en vijvers in lokale parken;

 aanleg, heraanleg en onderhoud van wegen in lokale parken en op lokale begraafplaatsen;

 plaatsen, herplaatsen en onderhoud van openbare verlichting in lokale parken en op lokale 

begraafplaatsen;

 plaatsen, herplaatsen en onderhoud van straatmeubilair in lokale parken en op lokale 

begraafplaatsen.

Artikel 13

De gemeenteraad beslist dat dit besluit ingang heeft vanaf 1 januari 2019.

Artikel 14

De gemeenteraad neemt kennis van de overdracht van bevoegdheden van het college van burgemeester en 

schepenen aan de districtscolleges.

Artikel 15

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

1. 20170508_antwoorden_adviezen_KF_bevoegdheden.pdf

2. 20170505_Toelichting_artikelen_delegatiebesluiten.pdf

3. 2017_CBS_04463_Binnengem. decentr. - Delegatie bevoegdheden - CBS - DC.pdf
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Algemene toelichting 
 

Op 20 december 1999 besliste de gemeenteraad de binnengemeentelijke decentralisatie naar wettelijk 

model in te voeren (jaarnummer 3128). Overeenkomstig artikel 340 van de Nieuwe Gemeentewet, op 15 

juli 2005 vervangen door artikel 282 van het Gemeentedecreet, besliste de burgemeester, het college van 

burgemeester en schepenen en de gemeenteraad bevoegdheden van gemeentelijk belang waarover zij 

beschikken over te dragen naar de voorzitters van de districtsraden, het districtscollege en de 

districtsraad. 

Op 29 januari 2013 (jaarnummer 35) keurde de gemeenteraad het bestuursakkoord stad Antwerpen 

2013-2018 goed. Resolutie 411 van dit bestuursakkoord bepaalt: "Een stadsbrede oefening is nodig om te 

onderzoeken welke bevoegdheden op termijn naar de districten kunnen gaan. Hierbij wordt gedacht aan 

persoonsgebonden materies zoals lokaal cultuur-, bib-, sport-, jeugd-en seniorenbeleid. Dit zijn zaken 

waarvoor een district principieel in aanmerking kan komen." 

Op 25 april 2014 (jaarnummer 4463) keurde het college het decentralisatieprogramma 2014-2019 goed. 

Eén van de doelstellingen die in dit decentralisatieprogramma werden opgenomen, stelt dat de 

bevoegdheden en taken van de districten dienen verfijnd te worden (doelstelling 3, realisatie 2014-2017). 

Om deze verfijning te realiseren werd eerst een gecoördineerde versie van de bestaande besluitvorming 

rond de binnengemeentelijke decentralisatie opgemaakt. Deze werden goedgekeurd op het college van 6 

maart 2015 (jaarnummer 1791) en de gemeenteraad van 30 maart 2015 (jaarnummer 146). 

Het college gunde op 5 december 2014 (jaarnummer 12362) een onderzoek naar de mogelijkheden en 

opportuniteiten tot bijsturing van het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel. Hierbij wordt uitgegaan 

van volgende uitgangspunten: 

 de districten responsabiliseren, op het vlak van bevoegdheden, financiële en personele middelen; 

 transparantie en duidelijkheid verbeteren; 

 samenwerking versterken; 

 lokale binding verstevigen. 

De voorliggende nieuwe besluiten rond binnengemeentelijke decentralisatie (bevoegdhedenbesluit, 

middelenbesluit en werkkader) werden voorgelegd aan de districtscolleges tijdens werkoverleggen op 20 

en 27 oktober 2016, 9, 10,21,24 en 29 november 2016 en 1 december 2016. Het ontwerp werd besproken 

op een gemeenschappelijke raadscommissie stad-districten op 15 maart 2016. Vervolgens werd het 

advies van de districtsraden en van de conferentie van afgevaardigden van de districtsadviesraden 

cultuur, sport, jeugd en senioren. 

In deze bijlage worden de artikels van het nieuwe bevoegdhedenbesluit toegelicht. 
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Cultuur 
 

De districten hebben volledige bevoegdheid voor het lokaal cultuurbeleid. Het bovenlokaal 

cultuurbeleid blijft bevoegdheid van de gemeenteraad en het college van burgemeester en 

schepenen.  

De bevoegdheid van het district omvat:  

 de oprichting van een lokaal cultureel ontmoetingscentrum;  

 het beheer van een lokaal cultureel ontmoetingscentrum;  

 het reglement lokale cultuursubsidies;  

 het reglement lokale erfgoedsubsidies  

 de ondersteuning van lokale culturele verenigingen;  

Daarvoor worden de huidige stedelijke middelen aan Blidscap (culturele kring) overgedragen 

aan de districten.  

 de organisatie van (eigen) lokale culturele activiteiten;  

 de ondersteuning van lokale culturele activiteiten door derden;  

 volledige ondersteuning van werking van lokale cultuurraden;  

 de ondersteuning van lokale culturele erfgoedverenigingen  

 de organisatie en ondersteuning van lokale culturele erfgoedprojecten en –activiteiten Lokaal 

erfgoedbeleid wordt een bevoegdheid van de districten.  

De middelen die voorzien zijn in het kader van de erfgoedconvenanten worden 

overgedragen. Ook het totaal budget voor lokale erfgoedinstellingen wordt overgedragen 

naar de district.  

 het organiseren en ondersteunen van activiteiten in bibliotheken  

De districten zijn bevoegd voor het organiseren en ondersteunen van activiteiten in 

bibliotheken. Het overig bibliotheekbeleid, waaronder collectiebeheer, blijft bovenlokaal.  

 het organiseren en ondersteunen van lokaal cultuur-educatieve activiteiten in samenwerking 

met het deeltijds kunstonderwijs. 

De inrichtende macht blijft bevoegd voor het schoolbeleid binnen de geldende 

onderwijswetgeving en het inrichten van een rijk, gevarieerd en rationeel studieaanbod voor 

de Antwerpenaar.  

Het stedelijk niveau blijft bevoegd voor:  

 De organisatie en ondersteuning van bovenlokale culturele evenementen  

 Het reglement en de uitvoering van het reglement impulssubsidies voor cultuur  

 Het reglement en de uitvoering van het reglement Kunst maakt de stad  

 Het reglement en de uitvoering van het Fonds voor Talentenontwikkeling  

 De activiteiten, projecten en werking van Antwerpen Kunstenstad  

 Het ondersteunen van bovenlokale cultuurverenigingen  

 De bouw en het onderhoud van patrimonium, meer bepaald de bibliotheken, cultuurcentra en 

ontmoetingscentra.  
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Sport 
 

Voor de bevoegdheid sport wordt uitgegaan van het principe dat de bevoegdheid rond lokale 

sportactiviteiten, evenementen en investeringen bij het district ligt. De districten zijn bevoegd voor 

het volledige lokale sportbeleid. De stadsbrede programma’s en het doelgroepenbeleid blijft bij het 

stedelijk niveau, omdat hier een overkoepelende aanpak nodig is.  

Het district is bevoegd voor:  

 het budget en de uitvoering van het budget voor aanleg, heraanleg en onderhoud van lokale 

pleinen met sportaccommodatie;  

Alle sportterreinen op het openbaar domein worden lokale bevoegdheid. Zwembaden, 

sporthallen en openluchtcentra zijn bovenlokale sportinfrastructuur.  

 het reglement lokale sportsubsidies;  

De districten zijn bevoegd voor volgende toelagen:  

o Werkingssubsidies aan lokale sportverenigingen  

o Subsidies voor sportmateriaal  

o Ondersteuning van lidgeld  

 de organisatie van (eigen) lokale sportactiviteiten;  

De organisatie van volgende – momenteel bovenlokaal gebudgetteerde en georganiseerde – 

evenementen worden lokaal georganiseerde evenementen:  

o Open tennistornooi  

o Havenpijl  

o Internationaal atletiekgala  

o Wilrijk Derny festival  

o 1 meiprijs Hoboken  

o Sluitingsprijs Putte-Kapellen  

o Profronde Deurne  

 de ondersteuning van lokale sportactiviteiten door derden;  

 de ondersteuning van lokale sportverenigingen;  

 de ondersteuning van de werking van de lokale adviesraad voor sport;  

 

Het stedelijk niveau blijft bevoegd voor:  

 Terbeschikkingstelling van sportinfrastructuur  

Het ter beschikking stellen van sportinfrastructuur gebeurt bovenlokaal, weliswaar in 

afstemming met het district, zowel op het vlak van de bepaling van het stedelijk 

afwegingskader als op het vlak van toekennen van sportinfrastructuur, met uitzondering van 

terbeschikkingstelling voor topsport.  

 Erkenning van sportverenigingen  

De gemeenteraad is bevoegd om een reglement op te stellen waarin de erkenning als 

Antwerpse sportvereniging wordt vastgesteld. 1  
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 Sportaanbod: stadsbrede programma’s  

Met breedtesport stippelt het stedelijk niveau een stadsbreed beleid uit met de bedoeling 

om zoveel mogelijk Antwerpenaars aan te zetten om te sporten, via de methodiek anders 

georganiseerd sporten.  

Hieronder vallen bijvoorbeeld Sportopia, de sportkampen, de zwemlessen.  

De activiteiten rond Antwerpen Danst, de scholenveldloop, het Antwerps badmintonfestival, 

het aanbod voor 15-18-jarigen, lopen in Antwerpen en de ‘start to’-acties vallen niet meer 

onder de stadsbrede sportprogramma’s en worden overgedragen naar de districten.  

 Sportaanbod: programma’s voor doelgroepen  

Het stedelijk niveau is bevoegd voor het sportaanbod voor specifieke doelgroepen. Onder de 

programma’s voor doelgroepen vallen onder meer G-sport, Sport mee (voor 18+), Beweeg 

Mee (55+) en Buurtsport in aandachtwijken. 

Voor Buurtsport worden de districten betrokken bij het opstellen van de parameters en het 

afbakenen van de wijken. In het jaarlijks actieplan vrijetijd kunnen doelstellingen rond 

Buurtsport worden geformuleerd.  

 Bovenlokale sportevenementen  

Het stedelijk niveau blijft bevoegd voor de organisatie en ondersteuning van bovenlokale 

sportevenementen.  

Volgende sportevenementen worden niet meer bovenlokaal georganiseerd of ondersteund: 

Open tennistornooi, Havenpijl, Internationaal Atletiekgala, Wilrijk derny festival, 1 mei prijs 

Hoboken, Sluitingsprijs Putte-Kapellen, Profronde Deurne.  

 Stadsbrede sportsubsidies: topsport en verenigingsmanagers  

Het stedelijk niveau is bevoegd voor het opstellen en uitvoeren van het reglement rond 

subsidies aan topsporters en topsportverenigingen.  

Het stedelijk niveau is ook bevoegd voor het opstellen en uitvoeren van het reglement ronde 

de verenigingsmanager.  

 Sportsubsidies aan doelgroepen: impulssubsidies voor sporttechnische vooruitgang  

Het stedelijk niveau staat in voor het opstellen en uitvoeren van het reglement rond 

impulssubsidies voor sporttechnische vooruitgang.  

 Patrimoniumsubsidies  

Het stedelijk niveau is bevoegd voor het opstellen en uitvoeren van het reglement rond 

patrimoniumsubsidies. Deze subsidies worden uitgegeven in functie van onderhoud van de 

stedelijke sportconcessies.  

 Bouw en onderhoud van sportpatrimonium  

Het stedelijk niveau staat in voor de bouw, het beheer en de terbeschikkingstelling van het 

sportpatrimonium. Het gaat onder meer over de zwembaden en de sporthallen. 

Sportinfrastructuur op het openbaar domein, zoals looppistes en basketbalveldjes, vallen 

onder de bevoegdheid van het district.  

 Leningfonds voor sportverenigingen  

Het stedelijk niveau is bevoegd voor het opstellen en uitvoeren van het reglement rond het 

leningen aan sportverenigingen. De Antwerpse sportverenigingen kunnen een lening krijgen 

voor de aankoop, oprichting of verbouwing van duurzame sportgerelateerde infrastructuur 

of voor de aankoop van duurzame sportgerelateerde materialen die onroerend worden door 

bestemming.  
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 Bewegen en gezondheid  

Het stedelijk niveau is bevoegd voor acties in het kader van bewegen en gezondheid, met 

name het beweegplan.  

 Sportpromotie  

Het stedelijk niveau is bevoegd voor de bovenlokale sportpromotie. 

 

Jeugd 
 

Het district is bevoegd voor:  

 het budget en uitvoering van het budget voor aanleg, heraanleg en onderhoud van lokale 

speelterreinen;  

Alle speelterreinen zijn lokale bevoegdheid. Er wordt wel een centrale expert voor 

speelterreinen behouden, ter ondersteuning van het district.  

 het reglement lokale jeugdsubsidies;  

 het reglement subsidies lokale jeugdinfrastructuur;  

 de organisatie van (eigen) lokale jeugdactiviteiten;  

 de ondersteuning van lokale jeugdactiviteiten door derden;  

 de ondersteuning van lokale jeugdverenigingen;  

 de ondersteuning van de werking van de lokale adviesraad voor jeugd;  

 vrijwillige monitorenwerking;  

 het reglement en uitvoering subsidies aan startende lokale jeugdverenigingen  

 het reglement en uitvoering projectsubsidies aan jongeren  

 het reglement en uitvoering vormingssubsidies voor jongeren  

 het reglement en uitvoering toelagen voor infrastructuur van lokale jeugdverenigingen  

 

De stad blijft bevoegd voor:  

 Erkenning jeugdverenigingen  

De Stad is bevoegd voor het opstellen en uitvoeren van het reglement voor de erkenning van 

jeugdverenigingen. De stedelijke procedure voor erkenning van jeugdverenigingen, via de 

verenigingendatabank, blijft behouden.  

 Terbeschikkingstelling en toewijzing gebruik jeugdinfrastructuur  

De Stad is verantwoordelijk voor het beheer en systeem van terbeschikkingstelling van 

jeugdinfrastructuur, in overleg met district. De stad is bevoegd voor het 

jeugdconcessiereglement voor jeugdverenigingen en jeugdorganisaties die gebruik maken 

van stedelijk patrimonium.  

 Patrimonium: Investeringen in stedelijke jeugdinfrastructuur  

De Stad is bevoegd voor investeringen in stedelijke jeugdinfrastructuur. Daarnaast voorziet 

de stad ook technisch advies aan jeugdverenigingen over hun lokalen, helpt bij de zoektocht 

naar een (nieuw) lokaal en bij de nieuwbouw of renovatie van een lokaal.  
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 Toelagen aan professionele jeugdwerkpartners:  

De Stad is bevoegd voor opstellen en uitvoeren van het reglement voor de betoelaging van 

professioneel jeugdwerk en koepels.  

De stad sluit betoelagingsovereenkomsten met jeugdcentra, JACO’s, stadswerkers, 

vakantiewerkingen, werkingen voor maatschappelijk kwetsbare jongeren en andere. 

 Bovenlokale jeugdevenementen  

 

Senioren 
 

Het district is bevoegd voor:  

 het reglement lokale seniorensubsidies;  

 de organisatie van (eigen) lokale seniorenactiviteiten;  

 de ondersteuning van lokale seniorenactiviteiten door derden;  

 de ondersteuning van lokale seniorenverenigingen;  

 de ondersteuning van de werking van de lokale adviesraad voor senioren;  

 

Het huidige bovenlokaal seniorenbeleid (voor wat activering betreft) wordt volledig afgebouwd. Het 

beleid voor activering van senioren wordt dus volledig opgenomen door de districten.  

De professionele zorgverlening is een bovenlokale bevoegdheid. Districten kunnen eventueel wel 

toelagen toekennen die raken aan het zorgaspect indien het niet gaat om professionele 

zorgverlening. 

Participatie en verenigingsleven 
 

Het district is bevoegd voor:  

 aanvullende regels voor inspraak en participatie over het lokaal beleid;  

 organisatie van inspraak en participatie over het lokaal beleid;  

 het reglement voor het aanwenden van districtsbudgetten specifiek voor wijk-of 

burgerinitiatieven;  

 het toekennen volgens reglement van districtsbudgetten aan specifieke wijk-of 

burgerinitiatieven;  

 reglementen voor het ondersteunen van wijkverenigingen  

 reglementen voor het ondersteunen van wijkactiviteiten en projecten in de wijk  
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Het district kan activiteiten, projecten organiseren en/of ondersteunen en kan verenigingen 

ondersteunen die bijdragen tot een leefbare woonomgeving, harmonieus samenleven en dergelijke, 

mits dit op wijk- of districtsniveau plaatsvindt en geen professionele zorgverlening betreft.  

Met de transitie van Stad in Dialoog/stedelijk wijkoverleg naar Communicatie en participatie werden 

de lokale cellen van het wijkoverleg overgedragen naar bedrijfseenheid districts- en loketwerking. De 

medewerkers blijven decentraal zitten en worden opgenomen in de polyvalente beleidscel van de 

districten. De lokale aansturing gebeurt door de districtssecretaris, de betrokken bedrijfseenheden 

kunnen nog wel inhoudelijke aansturing en ondersteuning over de methodiek geven.1 

Volgende aspecten blijven bovenlokale bevoegdheid:  

 Programma’s voor Stad in verandering Het gaat hier om participatie in kader van grote 

bovenlokale stadsontwikkelingsprojecten .  

 Acties met betrekking tot leefbaarheid/leefomgeving in sociale huisvesting Deze acties 

hangen samen met het huisvestingsbeleid, wat Vlaamse en stedelijke bevoegdheid is.  

 Nominatieve toelagen aan organisaties met bovenlokale werking  

 Servicepunt vrijwilligers  

Het servicepunt vrijwilligers betreft een centrale databank. Het Servicepunt Vrijwilligers wil 

vraag en aanbod in de stad dichter bij elkaar brengen.  

 Zaalzoeker:  

Het gaat om een centrale databank en een systeem van sleuteldragers via sociale 

tewerkstelling.  

 Buurtregie/wijkwerking op maat Het district wordt wel betrokken in de uitwerking hiervan.  

 

Evenementen 
 

Delegatie naar de districten van de bevoegdheid inzake evenementen:  

 het reglement subsidies lokale evenementen  

 het onderhouden van bestaande lokale vriendschapsbanden en jumelages.  

 de organisatie van (eigen) lokale evenementen  

 de ondersteuning van lokale evenementen door derden  

 

De districten zijn bevoegd voor lokale evenementen, met name de organisatie van (eigen) lokale 

evenementen en de ondersteuning van lokale evenementen. Daarvoor kunnen districten 

toelagereglementen opstellen.  

                                                           
1
 2016_CBS_03209 - Stedelijk organogram - Transitie van Stad in dialoog (SWO) naar Communicatie en 

participatie – Goedkeuring   
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Voor evenementen geldt het opportuniteits- en bevoegdhedenkader evenementen.2 

Het evenementenkader heeft volgende basisprincipes:  

 alle evenementen met een impact op het openbaar domein worden onderworpen aan een 

opportuniteitsbeoordeling  

 de toetsing gebeurt op basis van een objectief en transparant opportuniteitskader  

 De mate van logistieke ondersteuning en de hoogte van de retributies wordt bepaald door 

de inhoud van het evenement en niet door de rechtsvorm ervan.  

 

Alle lokale evenementen komen automatisch bij de klantbeheerder van het evenementenloket van 

het district. Deze bepaalt of het evenementenkader van toepassing is. Indien het evenementenkader 

van toepassing is zal de opportuniteitsbeoordeling van het lokale evenement gebeuren door het 

district.  

Voor samenlevingsversterkende districtsgebonden evenementen geven districten jaarlijks 

gemotiveerd advies over wat zij zien als dergelijke evenementen van categorie 4. Tijdens de loop van 

het jaar kunnen ze echter bijkomend nieuwe samenlevingsversterkende evenementen aangeven. De 

evenementenjury bepaalt uiteindelijk de categorie. 

 

Communicatie 
 

Het district is bevoegd voor de communicatie over het lokale beleid, de lokale initiatieven en 

activiteiten. De districten kunnen hiervoor gebruik maken van volgende marketing- en communicatie 

instrumenten:  

 Marktonderzoek: district kan zelf kleinschalige districtsgebonden marktonderzoeken 

opzetten  

 Merkstrategie: vastleggen van onderscheidende positionering van het district  

 Marketing en promotie: opstellen van marketingplan voor district  

 Communicatiestrategie:  

- Ontwikkelen van tactische en creatieve briefing voor reguliere communicatie  

- Opstellen en valideren jaarlijkse strategische/tactische/reguliere 

communicatieplanning district  

- Ontwikkelen en uitrollen van contentstrategie district  

 Reguliere productcommunicatie:  

- Geïntegreerd inzetten en vullen eigen districtskanalen voor burgers  

- Opmaken en begeleiden van districtsdrukwerk  

 Mediabeheer en distributie:  

                                                           
2
 Collegebesluit van 4 maart 2016 inzake opportuniteits- en bevoegdhedenkader evenementen, 

2016_CBS_01659.   
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- Beheren van planning en invulling van districtsgebonden indoor distributienetwerk  

- Organiseren huis-aan-huisbedeling bewonersbrieven  

 Pers, woordvoering en crisiscommunicatie:  

- Opstellen en verspreiden van eigen persartikels  

- Organiseren debriefing na districtscollege  

  Eerstelijnsinformatie:  

- Burgers reactief telefonisch en schriftelijk wegwijs maken in de dienstverlening van 

district 

- Monitoren van conversatie op digitale en sociale mediakanalen van district  

 

De stad is bevoegd voor de communicatie op het stedelijk niveau en maakt hiervoor ook gebruik van 

onderstaande marketing- en communicatie instrumenten:  

 Marktonderzoek:  

1. Opzetten van een korf van onderzoeksmethodes om de marketing- en communicatie-

inspanningen permanent en kwalitatief te meten  

2. Analyseren en synthetiseren van onderzoeksresultaten met oog op het voeden van de 

merk-, marketing- en communicatiestrategie  

 Merkstrategie:  

1. Vastleggen van een onderscheidende positionering van de stad Antwerpen om de 

nationale en internationale aantrekkingskracht bij de 4B’s te verhogen  

2. Opstellen en bewaken van een éénmerkstrategie met oog op een duidelijk afzenderschap 

van de groep stad Antwerpen 

3. Opstellen, uitrollen en bewaken van de huisstijl van de groep stad Antwerpen  

 Marketing en promotie:  

- Opstellen van marketingplan om stad Antwerpen bij de 4B's te promoten  

- Beheren van loyaliteitsprogramma A-kaart  

 Communicatiestrategie:  

- Regisseren van jaarlijkse strategische / tactische communicatie-/campagneplanning 

groep stad Antwerpen, + halfjaarlijkse actualisatie  

- Ontwikkelen van strategische en creatieve briefing voor campagnes  

- Ontwikkelen en uitrollen van digitale architectuur, in casu een 

communicatiestrategie / kanaalstrategie voor groep stad Antwerpen  

- Ontwikkelen en uitrollen van social mediastrategie groep stad Antwerpen  

- Ontwikkelen en uitrollen van contentstrategie groep stad Antwerpen  

- Ontwikkelen van een visie op duidelijke en toegankelijke communicatie om 

specifieke doelgroepen met een lage taalvaardigheid te bereiken  

 Strategische en tactische communicatie:  

- beheren van relatie met strategisch communicatiebureau  

-  ontwikkelen creatief concept in woord en beeld  

- produceren van gevalideerd creatief concept, produceren van digitale en analoge 

dragers  

- opstellen mediaplan en inkopen media  

- beheren van project  
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 Reguliere productcommunicatie  

- Geïntegreerd inzetten en vullen van stadsbrede mediakanalen voor de 4B's voor 

burgers:  

- Beheren van communicatie-productietools ter ondersteuning van de 

communicatiediensten binnen groep stad Antwerpen  

-  Beheren van pool van freelancers en communicatiebureaus ter ondersteuning van 

de communicatiediensten binnen groep stad Antwerpen  

- Opmaken en begeleiden van drukwerk ter ondersteuning van de 

communicatiediensten binnen groep stad Antwerpen  

 Mediabeheer en distributie:  

- beheren van relatie met mediabureau  

- opstellen van samenwerkingsregels mediabureau - stedelijke entiteiten  

- beheren van planning en invulling van stedelijke outdoor media kanalen  

- beheren van planning en invulling van stedelijke indoor distributienetwerk  

  Pers, woordvoering en crisiscommunicatie  

- redigeren van persartikels van groep stad Antwerpen  

-  actualiseren van stedelijke perscontactlijsten  

- opstellen van en persagenda van groep stad Antwerpen  

- organiseren van persdebriefing na college van burgemeester en schepenen  

- organiseren van perscommunicatie bij grote stedelijke evenementen  

- voeren van woordvoering voor de stedelijke - en OCMW administratie  

- voeren van crisiscommunicatie bij grote incidenten en rampen, in principe enkel 
vanaf de aankondiging van het gemeentelijk rampenplan  

  Eerstelijnsinformatie:  

- burgers en bezoekers reactief telefonisch en schriftelijk wegwijs maken in de 
dienstverlening van groep stad Antwerpen  

- burgers reactief telefonisch en schriftelijk toeleiden naar de klantenteams/2de 
lijnsdienstverlening van de entiteiten van groep stad Antwerpen  

- monitoren van conversatie op digitale en sociale mediakanalen stad Antwerpen  

- beheren callcenter infrastructuur  
 

Markten en foren 
 

Het district is bevoegd voor:  

 het inrichten, wijzigen of stopzetten van een lokale openbare markt of foor (onder meer 

plaats, tijdstip en thema);  

 het oprichten van een lokale marktcommissie (is behoefteafhankelijk);  

 de organisatie van een lokale openbare markt of foor, waaronder het marktplan en de begin-

en einduren;  

 de occasionele wijziging van een lokale openbare markt of foor: plaats, tijdstip, thema, ...;  
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 de praktische organisatie van een lokale marktcommissie.  

 

 

Handelaars – lokale middenstand 
 

Het district is bevoegd voor:  

 De organisatie van een lokale middenstandsraad met lokale handelaarsverenigingen 

Districten kunnen zelf initiatief nemen voor de praktische organisatie van een lokale 

middenstandsraad of overlegplatform met de lokale handelaarsverenigingen.  

De lokale middenstandsraad kan punten behandelen binnen hun bevoegdheid en binnen het 

kader van de Beleidsnota Detailhandel, Meting van de Antwerpse Winkelstraten, de Meting 

Antwerpse Horecakernen, het Horecabeleids- en actieplan.  

Onder ‘lokale handelaarsverenigingen’ wordt begrepen: alle handelaarsverenigingen buiten 

de vastgelegde afbakening van het toeristisch centrum.  

 De ondersteuning van lokale activiteiten van handelaarsverenigingen  

De districtsraad kan toelagereglementen goedkeuren met daarin (minstens) de voorwaarden 

om in aanmerking te komen voor een toelage. 

De betoelaging past binnen het kader van de Beleidsnota Detailhandel, Meting van de 

Antwerpse Winkelstraten, de Meting Antwerpse Horecakernen, het Horecabeleids- en 

actieplan.  

Onder ‘lokale handelaarsverenigingen’ wordt begrepen: alle handelaarsverenigingen buiten 

de vastgelegde afbakening van het toeristisch centrum. 

 Feestverlichting  

Het district is bevoegd voor de feestverlichting in zijn straten. De stad blijft bevoegd voor de 

feestverlichting op de Via Sinjoor-as. Het district kan zelf feestverlichting voorzien of 

handelaarsverenigingen ondersteunen die voorzien in feestverlichting. 

Openbaar domein 
 

Delegatie van de bevoegdheid op lokale straten en pleinen:  

 Aanleg, heraanleg en onderhoud van lokale straten en pleinen  

 Aanleg, heraanleg en onderhoud van lokale verkeersbegeleidende maatregelen  

 Plaatsen, herplaatsen en onderhoud van openbare verlichting op lokale straten en pleinen  

 Plaatsen, herplaatsen en onderhoud van lokaal straatmeubilair  

Alle steenwegen, stadswegen en wijkwegen worden bovenlokaal in functie van het voeren van een 

mobiliteitsbeleid en het wegbeeld (beheer en investering).  
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- Steenwegen verbinden de verschillende districten en omliggende gemeente en zijn van aard 

bovenlokaal. Het zijn vaak gewestwegen.  

- Stadswegen zijn van karakter (gebruik en inrichting) bovenlokaal in functie van mobiliteit en aard 

en hebben een sterke invloed op de doorstroming van het openbaar vervoer. Ze zijn leesbaar als 

grote invalswegen van de stad. Het zijn vaak gewestwegen.  

- Wijkwegen maken de verbinding tussen de verschillende wijken en zijn vaak ingebed in het lokale 

weefsel, maar zijn qua aard en gebruik van belang voor de goede doorstroming van het openbaar 

vervoer. Het zijn vaak grote brede straten en assen met een verbindende functie tussen wijken en 

kernen.  

Ook enkele straten en pleinen rond de Via Sinjoor-as en in de Diamantwijk zijn bovenlokaal, omwille 
van hun bovenlokale functie of gebruik. Deze zijn opgenomen in bijlage ‘Bovenlokale locaties’.  
Wanneer de functie van een weg verandert, wordt deze in overleg met het district uit de limitatieve 
lijst bovenlokaal openbaar domein geschrapt. 
Het bovenlokale niveau blijft bevoegd voor de mobiliteitsvoorwaarden, die van toepassing zijn op 

lokale projecten van aanleg en heraanleg van openbaar domein.4 In de fase van de projectdefinitie 

van een lokaal project neemt het district het initiatief om mobiliteitsvoorwaarden te formuleren, 

binnen het kader van het stedelijk mobiliteitsplan. Dit voorstel van het district wordt gevolgd, tenzij 

dit in het licht van de ruimere omgeving en verkeersituatie problematisch is. In dat geval wordt een 

nieuw voorstel besproken met het districtscollege en wordt dit na advies van het district terug ter 

goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. 

 

Groen 
 

Het district is bevoegd voor goedkeuring van:  

 masterplannen, bosbeheerplannen en landschapsbeheerplannen voor parken en 

begraafplaatsen;  

 het budget en de uitvoering van plannen en budget voor parken, groenaanplantingen en 

begraafplaatsen:  

- planten, heraanplanten en groenonderhoud van de groenaanplantingen en bomen op 

het lokaal publiek domein;  

- plaatsen, herplaatsen en groenonderhoud van mobiel groen op het lokaal publiek 

domein;  

- aanleg, heraanleg en groenonderhoud van grachten en vijvers in lokale parken;  

- aanleg, heraanleg en onderhoud van wegen in lokale parken en op lokale 

begraafplaatsen;  

- plaatsen, herplaatsen en onderhoud van openbare verlichting in lokale parken en op 

lokale begraafplaatsen;  

- plaatsen, herplaatsen en onderhoud van straatmeubilair in lokale parken en op lokale 

begraafplaatsen.  

 het vellen van bomen op lokaal openbaar domein  
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De bevoegdheid rond lokaal groen omvat alle parken en begraafplaatsen, met uitzondering van:  

- begraafplaats Schoonselhof  

- bovenlokale natuurgebieden die in beheer zijn bij derden  

- bovenlokale sportparken  

- alle taken met betrekking tot lijk- en asbezorging, die wettelijk voorbehouden zijn aan het 

bovenlokale niveau  

 

De bovenlokale parken en begraafplaatsen worden vastgesteld in de lijst ‘Bovenlokale locaties’. 

Wanneer de functie van een groendomein verandert, wordt deze in overleg met het district uit de 

limitatieve lijst bovenlokaal openbaar groen geschrapt. 

In de lokale parken voorziet de dienst groen en begraafplaatsen het basisonderhoud op 
beeldkwaliteitsniveau A. Op de rest van het lokaal openbaar domein voorziet de dienst groen en 
begraafplaatsen het basisonderhoud op beeldkwaliteitsniveau B. Het niveau bepaald door het 
district geldt ook voor stadsreiniging, tenzij anders afgesproken met het district. 

Toelating college en districtscollege 
indien een districtsbestuur budget wenst te voorzien buiten zijn bevoegdheden, dit kan mits 
toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
Als het college van burgemeester en schepenen budget wenst te voorzien buiten zijn bevoegdheden, 
dan vraagt het college van burgemeester en schepenen toelating aan het betrokken districtscollege 
of de betrokken districtscolleges.  

Burgerlijke stand 
 

De grenzen van de burgerlijke stand volgen de grenzen van de districten zoals die door de 

gemeenteraad zijn vastgelegd.  

Artikel 127 Nieuwe Gemeentewet  

Voor het houden van de akten van de burgerlijke stand kan de Koning, wanneer uitzonderlijke 

omstandigheden dit wettigen en na het advies van de bestendige deputatie van de 

provincieraad te hebben ingewonnen, het grondgebied van de gemeente verdelen in 

districten, waarvan Hij de grenzen bepaalt.  

In elk district worden de akten van de burgerlijke stand opgemaakt en de registers bewaard in 

een speciaal daartoe bestemd lokaal.  

Daar waar toepassing is gemaakt van de inrichting van binnengemeentelijke territoriale 

organen overeenkomstig artikel 41 van de Grondwet, vallen de districten van de burgerlijke 

stand daarmee automatisch samen.  
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Het districtscollege beheert de registers van de burgerlijke stand zoals de geboorte-, overlijdens- en 

huwelijksregisters.  

De voorzitter van het districtscollege is van rechtswege de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit 

betekent dat hij in principe de huwelijken in het district afsluit. Huwelijken hebben plaats in het 

districtshuis of het stadhuis, de uitzonderingen op deze regel zijn beperkt. Als de voorzitter van het 

districtscollege verhinderd is, neemt de eerste districtsschepen de taak waar. Is ook deze niet 

beschikbaar, valt de taak onder de bevoegdheid van de tweede districtsschepen, enzovoort. Als er 

geen enkele districtsschepen de taak kan waarnemen, fungeert het eerste districtsraadslid op de 

voorrangslijst als ambtenaar van de burgerlijke stand. Een gemeenteraadslid kan maar ambtenaar 

van de burgerlijke stand zijn, nadat alle districtsraadsleden van het betrokken district verhinderd zijn. 

De voorrangslijst bepaalt ook hier de volgorde.  

Deze werkwijze staat in de wet, dus er is geen besluit nodig.  

Artikel 42§3 van het Gemeentedecreet bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de 

gemeentelijke belastingen en retributies. Belasting- en retributiereglementen met betrekking tot 

burgerlijke stand worden afgestemd met de districten. 
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