
VLIEGEND COLLEGE 

District Antwerpen 

Datum 

LOCATIE 



District Antwerpen 

20.00 uur Welkom 

20.05 uur Voorstelling van het districtscollege,  

  het bestuursakkoord en de projecten in uw wijk 

20.35 uur Praattafels 

21.45 uur Terugkoppeling 

22.00 uur Einde 



Partij: N-VA 
 

Bevoegdheden: publiek domein & 
mobiliteit en burgerlijke stand 

 

           13 juni 1966 (52 jaar) 

 

“Het district, dat zijn wij allemaal.” 

District Antwerpen 

Paul Cordy 
districtsburgemeester 



District Antwerpen 

OPENBAAR DOMEIN 
 
• Inspraak vanaf het voorontwerp projecten: buurtbewoners vroeg in het 

heraanlegproces betrekken 
• Informatie beschikbaar stellen: infomomenten, infobrieven en digitaal 
• Staat van de straat: transparant overzicht projecten 
• Veilig en comfortabel: aandacht voor kinderen, senioren, mindervaliden 
• Vergroening & verblauwing  
• Investeren in heraanleg en onderhoud 
• Buurtpleinen, wijkkernen opwaarderen 
• Lichtplan: LED verlichting en aandacht voor monumentale gebouwen 
• Duurzame materialen en hergebruik 
• Afstemming werven: vermijden conflicten en sperperiodes in handelskernen 
• Tuinstraten: experiment Lange Ridderstraat – evaluatie en verderzetten 
• Woonerf = de norm in de 16e eeuwse binnenstad 

 
 
 
 

 
 



District Antwerpen 

MOBILITEIT 
 
• STOP principe: Stappers, Trappers, Openbaar vervoer, Personenwagens 
• Vermijden conflicten: voetgangers – fietsers, conflictvrije kruispunten 
• Kwalitatieve fietsinfrastructuur: fietsroutes, capaciteit fietsenstallingen, 

opstelplaats, rechts voor rood 
• Verkeersveilige schoolomgeving 
• Toegankelijke bus- en tramhaltes 
• Aandacht voor parkeerdruk voor bewoners 

 
 
BURGERLIJKE STAND 
 
• Personaliseren huwelijken 



District Antwerpen 

PROJECTEN IN UITVOERING - POSTCODE 
 

 
 

 
 



Partij: Groen 
 

Bevoegdheden: parken & 
groenvoorziening, jeugd, senioren en 
leefmilieu 

 

           12 juni 1974 (44 jaar) 

 

 

“Jong, oud, groene vingers,…: spreek 
ons aan!” 

 

District Antwerpen 

Tom Van den Borne 
eerste districtsschepen 



District Antwerpen 

PARKEN & GROENVOORZIENING EN LEEFMILIEU 
 
• Beheers- en investeringsplan parken  
• Stadspark: uitgebreid investeringsplan + participatieproces met buurtbewoners  
• Ontharden en vergroenen: enkel verharden waar nodig, ruimte voor 

water(infiltratie) en groen. Zowel op openbaar domein als privé. 
• Vergroening: opmaak groenweefselplan, tuinstraten, toekomstbomen, 

groenslingers en geveltuinen (met extra ondersteuning), meer groen bij 
(her)aanleg, binnen 400m tegen 2024 

• Klimaatadaptatie: klimaatrobuuste wijken 
• Duurzaam groen: standplaatsgeschikt, wortelruimte bomen, grondgebonden 
• Verhogen biodiversiteit: het groen + vogels, bijen, … 
• Ondersteunen samentuinen + aandacht voor eetbaar groen  
• Ontsluiting groene ruimte  
• Buurtbomen en buurtcontracten promoten 
• Identificatiesysteem groen in de straat  
• Kerstbomenweide 
• Educatief hoogteparcours 
• Leefmilieu: voorbeeldfunctie als district 

 
 
 

 
 
 
 
 



District Antwerpen 

JEUGD 
 

• Kinderrechten als basis van het beleid met extra aandacht voor kinderen en 
jongeren met een beperking 

• Ruim en laagdrempelig aanbod: bij voorkeur door organisaties, aangevuld met 
eigen aanbod  

• Ondersteunen initiatieven, overleg jeugdverenigingen, appreciatie vrijwilligers, 
ondersteuning jeugdinfrastructuur  

• Werkingssubsidies, projectsubsidies en infrastructuursubsidies 
• Ondersteunen vakantiewerkingen en huiswerkbegeleiding  
• Inspraak en participatie: jeugdraad als kern, ruimte voor experiment, aangepaste 

communicatie, aandacht voor jongeren die nog niet bereikt worden, ook via 
partners  

• Speelgelegenheid op wandelafstand, speelweefselplannen, avontuurlijk spelen in 
elke wijk, ruimte voor kinderen en jongeren bij wijkvernieuwing.  

• Inclusie: in aanbod en bij speelgelegenheid 
 
 

 
 



District Antwerpen 

SENIOREN 
 
• Maximaal betrekken bij gemeenschapsleven en hun sociaal kapitaal 

inzetten 
• Inspraak en participatie: seniorenraad actief betrekken en bij projecten: 

buurtbewoners-senioren 
• Aandacht voor financiële situatie, ondersteuning kwetsbare senioren en 

aandacht voor vereenzaming  
• Intergenerationele projecten, taalondersteuning  
• Zilveren linten: toegankelijk openbaar domein  
• Stimuleren van bewegen: beweegroutes  
• Aanbod wegwijs in de digitale wereld  
• Ondersteuning langer thuis wonen  
• Wijkverhalen en wijkmuziek: registratie Antwerpse geschiedenis  

 
 
 
 
 
 

 
 



Partij: Open Vld 
 

Bevoegdheden: financiën, markten & 
foren, lokale economie, straatbeeld & 
relatie nutsbedrijven, erfgoed, 
veiligheid en toerisme 

 

           19 juni 1976 (42 jaar) 

 

District Antwerpen  

Samuel Markowitz 
tweede districtsschepen 



District Antwerpen 

FINANCIËN 
 
• Verantwoord en zuinig beleid 
• Evenwicht tussen investeringen en exploitatie 
• Eenvoudige subsidieprocedures: 1 loket, participatief project opstellen 

reglementen, projectsubsidies 
• Sport en jeugd: behouden werkingssubsidies 
 
MARKTEN & FOREN, LOKALE ECONOMIE  
 
• Zuurstof voor wijkwinkelkernen, commerciële belevingsgebieden 
• Luisteren naar en rekening houden met middenstand: middenstandsraad 
• Afstemmen wegenwerken 
• Stimuleren startende ondernemers, handelsverenigingen 
• Een levendige stad, ook ‘s avonds – in samenwerking met middenstand 
• Gespecialiseerde kwaliteitsmarkten, steun korte keten- en deelinitiatieven 

 
 
 



District Antwerpen 

STRAATBEELD EN RELATIE NUTSBEDRIJVEN 
 
• Netheid openbaar domein: voldoende vuilnisbakken bij heraanleg 
• Onderhoudsvriendelijke straatmaterialen, propere werven 
• Bundelen en beperken ‘nutsinbraken’ 
 
ERFGOED EN TOERISME 
 
• Promoten lokale troeven in aanvulling op stadsmarketing:  

Sint-Annastrand, Mastvest, Tentoonstellingswijk, Handelstraat, … 
• Sprekende standbeelden, kunstenfestival ism horeca 
• Kleinschalige evenementen: erfgoed onder de aandacht brengen 
• Maximale aandacht voor materieel en immaterieel erfgoed 
 
VEILIGHEID  
 
• Aangepast verlichting en overzichtelijke inrichting openbaar domein 
• Adviseren jeugdverenigingen en middenstand over beveiligen gebouwen, BIN’s 



Partij: N-VA 
 

Bevoegdheden: sport, communicatie, 
innovatie en evenementen & 
feestelijkheden 

 

            

          5 september 1989 (29 jaar) 

 

“Ons district is als centrum van 
Antwerpen dé plaats bij uitstek waar 
mensen hun sportieve en innovatieve 
dromen kunnen waarmaken.” 

 

District Antwerpen 

Charlie Van Leuffel 
derde districtsschepen 



District Antwerpen 

SPORT 
 

• Sportvisie per wijk: lokale sportactiviteiten, kleinschalige infrastructuur 
• Ondersteunen lokale gemeenschapsvormende sportevenementen 
• Afstemming met bovenlokale evenementen 
• Sportraad: partner in het beleid 
• Stimuleren initiatieven die aanzetten tot bewegen, ook voor occasionele sporters 
• Stimuleren naschoolse sport  
• Aanleg sportroutes, loopparcours, fit-o-meters, kunstgrasvelden 
• Onderzoek naar openluchtwielerpiste in combinatie met bmx- en skatefaciliteiten 
• Ondersteunen lokale sportverenigingen 
• Sportinitiaties 
• Eeuwfeest 2020:  VII Olympiade 

 
 

 



District Antwerpen 

INNOVATIE 
 
• Nieuwe bevoegdheid 
• Smart Zone: laboratorium voor digitale innovaties en technieken ten dienste 

van de bewoners 
• Privacy blijft basisuitgangspunt, data gebruiken voor beleid binnen wet 
 
 
COMMUNICATIE 
 
• Correcte en geactualiseerde informatie projecten district 
• Begrijpbare taal, voor iedereen toegankelijk 
• Transparantie districtscollege en districtsraad 
• Zo veel mogelijk digitaal, maar niet uitsluiten 
 
 



District Antwerpen 

EVENEMENTEN & FEESTELIJKHEDEN 
 
• Regierol district, faciliteren en ondersteunen 
• Gemeenschapsbevorderend, betrekken alle wijken, divers publiek aanspreken 
• Betrekken lokale handelaars en horeca  
• 11 juli feest, Bal van de Bevrijding 
• Feest huwelijksjubilarissen 

 
 
 



Partij: Groen 
 

Bevoegdheden: cultuur, participatie & 
burgerbegroting, stadsmakers & 
wijkwerking 

 

           15 maart 1991 (27 jaar) 

 

“Samen maken we van ons district een 
nóg mooiere plaats.” 

 

District Antwerpen 

Femke Meeusen 
vierde districtsschepen 



District Antwerpen 

CULTUUR: 
‘CEMENT VAN ONS DISTRICT, ALLE SOORTEN VAN CULTUUR’ 
 
• Lokale binding: kunstbinding met de wijk stimuleren, gemeenschapsvormend 
• Gastvrij Antwerpen met Nederlands als gemeenschappelijke taal 
• Districtsfonds: budget ter beschikking stellen voor diverse initiatieven 
• Cultuurparticipatie stimuleren, Cultuurraad betrekken bij beleid 

 
• Zichtbare kunst in de openbare ruimte: minimum 1% budget naar kunst bij elk 

project, meer beelden van het Middelheimpark in het straatbeeld 
• Forum bieden aan podiumkunsten, muziek, literatuur(geschiedenis), street art 
• Extra aandacht voor jonge kunst- en cultuurmakers 
• Culturele themajaren en kunst- en cultuurfestival 
• Ondersteunen lokale cultuurverenigingen 
• Cultuurcheques  voor hoogste jaren secundair, sport- en cultuurweken 
• Ondersteunen private initiatieven, communicatieondersteuning tentoonstellingen 
• Ontmoetingscentra uitbouwen, Bibliotheek = lokale culturele ankerplek 



District Antwerpen 

 
PARTICIPATIE & BURGERBEGROTING: 
‘RUGGENGRAAT VAN ONS BELEID, EEN STAP VERDER’ 
 
• Betrekken bewoners bij openbaar domein, groen, jeugd, sport, cultuur, senioren 
• Inschakelen digitale mogelijkheden, maar niet uitsluitend 
• Ondersteunen adviesraden: logistiek, financieel en personeel 
 
• Vliegend College: www.vliegendcollege.be 
• Burgerbegroting:  10% begroting:  €1,4 miljoen  

 start 10 maart 2019, www.burgerbegroting.be 
 evalueren en versterken, nog meer burgers betrekken, online uitbreiden 
 Gerealiseerde projecten in de kijker plaatsen 

• Recht om (het bestuur) uit te dagen: bewoners nemen zelf verantwoordelijkheid op 



District Antwerpen 

STADSMAKERS & WIJKWERKING:  
‘MAXIMAAL ONDERSTEUNEN LOKALE INITIATIEVEN, WIJKWERKING’ 
 
• Ondersteunen en faciliteren buurtinitiatieven 
• Intensieve samenwerking met buurtcomités 
 
• Burendag, Burenboosts, Lentepoets 
• Geveltuinen, buurtbomen, buurtcontracten – extra armslag aan groenvoorziening 
• Ondersteunen speelstraten 
• Ondersteunen straatfeesten 
• Blijvende ondersteuning experimentele initiatieven zoals tuinstraten en 

toekomststraten 
 
• Wijkcoaches: begeleiden starters op elk domein 



District Antwerpen 

 

 
• U kan nu een individueel gesprek aangaan met de 

districtsschepenen 
 

• Voor meldingen kan u bij het klantenteam terecht  
 
• Schrijf u vandaag al in voor de Burgerbegroting 

 
• U bent van harte welkom aan de toog voor een drankje 
 
 



District Antwerpen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.vliegendcollege.be 

www.districtantwerpen.be 


