
Vlaanderen doet
wél wat nodig is

De federale puinhopen 
van paars-groen
Het rapport na één jaar paars-groen is bedroevend. 
De regering-De Croo – met een Vlaamse minderheid en 
een premier uit de zevende partij – begon met grote 
woorden en nog grotere beloften: een nieuwe politiek, 
stevige fiscale hervormingen, een verstandig begrotingsbeleid.
Een schril contrast met wat ze tot nu toe realiseerde.

Het paars-groene beleid motiveert mensen niet om te werken.
Integendeel: het ontmoedigt hen om aan de slag te gaan.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

En dat terwijl paars-groen de kerncentrales wil sluiten.
De hardwerkende Vlaming, die niet kan genieten van het
sociaal tarief of de extra tegemoetkoming, betaalt de rekening.

Het aantal asielaanvragen zit op het hoogste niveau 
sinds de asielcrisis van 2015. Paars-groen laat betijen 
terwijl de asielcentra vollopen.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een dreigende asielcrisis.

Met een werkzaamheidsgraad van meer dan 
75 procent scoort Vlaanderen pakken beter dan 
Wallonië en Brussel. Vlaanderen maakt werken dan 
ook echt lonend, dankzij onder meer de jobbonus.

Vlaanderen verzacht de energiefactuur voor álle
Vlaamse gezinnen en alleenstaanden. Niet alleen
voor wie al van een sociaal tarief geniet.

Vlaanderen heeft gelukkig de middelen in handen om
nieuwkomers te integreren. Daarbij speelt kennis van
het Nederlands een cruciale rol. Daarom kwam er een
verplichte taalscreening in de kleuterklas. Zodat we
tijdig kunnen ingrijpen.

Een écht activeringsbeleid.

Een energiekorting 
voor álle Vlamingen.

Een integratieproject met 
duidelijke plichten.

België zit nochtans in de top vijf van landen met de 
hoogste belastingdruk. Ter wereld. 

Meer dan 1 miljard euro 
nieuwe belastingen. 

Vlaanderen halveert zijn begrotingstekort en zal 
tegen 2027 een begroting in evenwicht hebben.

Een begroting in evenwicht.

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is dat straks 
het grootste begrotingstekort van heel Europa.

Een begrotingstekort 
van 20 miljard euro.

Vlaanderen kiest voor besparingen en vermijdt zoveel 
mogelijk taksen. Ondertussen investeert de Vlaamse 
Regering fors, en zetten we volop in op de relance.

Besparen én investeren.

Beste Antwerpenaar
Voor de tweede keer op rij sluiten we een bewogen jaar af. We hadden Kerstmis en Nieuwjaar graag gevierd met bruisende 
feestdagen, maar jammer genoeg blijft de druk op onze zorginstellingen net zoals elders in Europa hoog. 

De wereldwijde crisis toont gelukkig ook de sterkte van onze stadsgemeenschap. De solidariteit tussen generaties, tussen mensen van 
diverse achtergronden, brengt het mooiste in onze stad naar boven. Daarop mogen we echt trots zijn.

Dankzij het harde werk van talloze vrijwilligers en de dagelijkse inzet van onze hulp- en veiligheidsdiensten kunnen we het 
crisisbeheer zo goed mogelijk uitvoeren. 

Tegelijk vormen we Antwerpen om tot de meest leefbare stad van Vlaanderen. 
Antwerpen is een stad waar het goed wonen, werken, studeren en genieten is. 
Daaraan bouwen we verder. Ik ben iedereen die daartoe zijn steentje bijdraagt enorm dankbaar.

Ik wens u en uw naasten van harte een gezellig eindejaar en een fijn nieuwjaar toe, 
vol gezondheid en geluk. Draag zorg voor elkaar.

Bart De Wever
Burgemeester

Een zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar vanwege N-VA Stad Antwerpen. Van links naar rechts: voorzitter Carine Leys, 
schepen Nabilla Ait Daoud, eerste gedeputeerde Luk Lemmens, schepen Annick De Ridder, burgemeester Bart De Wever, schepen Koen 
Kennis, schepen Els van Doesburg en schepen Peter Wouters.
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Coronafonds werpt vruchten af

Bij het uitbreken van de coronapandemie trok het stadsbestuur snel 50 miljoen euro uit 
voor steunmaatregelen voor inwoners, verenigingen en ondernemers. In dat Antwerpse 
relanceplan spelen de middenstand, de horeca en het toerisme een belangrijke rol. Die 
ondernemers verhogen immers de aantrekkingskracht van Antwerpen, zowel voor 
bewoners als voor bezoekers. Iedereen herinnert zich nog hoe triestig het beeld van een 
lege stad was, toen de winkels en horecazaken gedwongen moesten sluiten.  

Ik koop Antwerps
Onze ondersteuning was erop gericht om onze ondernemers te helpen overleven. Denk 
aan coaching, fiscale kortingen en soepelere procedures voor het aanvragen van pop-
ups, evenementen en het plaatsen van terrassen. Tegelijk lanceerde de stad met ‘Ik koop 
Antwerps’ een campagne om lokale consumptie aan te moedigen. Een grote hulp daarbij 
was de ‘Antwerpen UCoin’, een digitale munt die u enkel bij Antwerpse ondernemers kan 
uitgeven. Die zorgt sinds afgelopen zomer voor een rechtstreekse injectie van meer dan 9 miljoen euro in de lokale middenstand. 
Aangezien de UCoins geldig blijven tot eind dit jaar, zullen ze ook tijdens de eindejaarskoopjes ongetwijfeld nog voor een flinke 
stimulans zorgen.

Koen Kennis, schepen van Middenstand

Gerichte steun voor Antwerpse ondernemers 

Meest leefbare stad van Vlaanderen

We willen van Antwerpen de meest leefbare stad van Vlaanderen maken. 
Niet enkel om in te werken en te bezoeken, maar ook en niet het minst 
om er te leven en te wonen. Om dat waar te maken, zetten we in op twee 
pijlers. Ten eerste herschrijven en vereenvoudigen we de bouwcode. Dat 
zijn de regels waaraan men moet voldoen als men in Antwerpen bouwt 
of verbouwt. Ten tweede investeren we enorm in het publieke domein. 
Op beide fronten gaan we voor meer blauw en groen. 

Meer blauw en groen
Heel wat projecten moeten onze band met de Schelde versterken. Denk 
maar aan de vernieuwde kaaien, de verlaagde kade aan het Schengenplein 
en de Droogdokkensite. Tegelijkertijd luisteren we naar de roep van de 
Antwerpenaar naar meer groen. Dat vindt u onder meer op de New Yorkkaai 
en op het centrale gedeelte van de Scheldekaaien. Ook de wandelterrassen 
tussen het Steenplein en het Zuiderterras worden groener. Aan Nieuw Zuid 
planten we zelfs een heus stadsbos aan. 

Annick De Ridder, schepen van Stadsontwikkeling

Vergroening van de stad dankzij nieuwe projecten

Weer volop genieten van kunst en cultuur

Antwerpen is een stad met een bloeiend artistiek landschap, maar de troeven van een 
bruisend stadsleven vielen tijdens corona weg. Sinds de pandemie ondersteunde de stad 
via de oproep ‘relance cultuur’ 262 cultuurprojecten, ter waarde van 3,2 miljoen euro. 
Zonder de kunstenaars geen voorstellingen, geen cultuurbeleving in de ruime zin van 
het woord. Dankzij de relancemaatregelen van de stad kunnen we onze cultuurhonger 
blijven stillen.

Ambitieuze plannen voor Antwerpse musea
Ondertussen zetten onze stedelijke musea in op aantrekkelijke expo’s en verrassende 
projecten voor de volgende maanden en jaren. Broodnodig, want we willen dat 
museumbezoekers en toeristen weer snel de weg vinden naar onze stad. Voor grote 
culturele erfgoedmonumenten als het Rubenshuis, het Museum Mayer van den Bergh, 
het Vleeshuis en de Bourla liggen ambitieuze plannen klaar. En in november ging 
met LEES!, de opvolger van de Boekenbeurs, de Antwerpse Boekenmaand van start. 
Kortom, het regent cultuurevenementen, festivals en expo’s in de stad. En u, u kan 
volop proeven van kunst en cultuur. En zo hoort het in onze stad.

Nabilla Ait Daoud, schepen van Cultuur

3,2 miljoen euro voor 262 cultuurprojecten



Vernieuwing Europaterminal: geen werken 
tussen 20 en 7 uur
Volgend jaar wordt werk gemaakt van de aanpassingen aan de kaaimuren 
van de Europaterminal, nabij de Berendrechtsluis. De ingrijpende werken 
zullen ongeveer vijf jaar in beslag nemen. Om de hinder te beperken, richt-
ten districtsburgemeester Carl Geeraerts en districtsschepen van Milieu 
Rudi Sempels een schrijven aan het Antwerps Havenbedrijf. “We willen dat 
de nodige aandacht wordt geschonken aan de beperking van de geluidsover-
last die deze werken met zich meebrengen”, aldus Carl en Rudi. “We vragen 
om de nodige maatregelen te voorzien om de geluidshinder te beperken en 
bijvoorbeeld geen heiwerkzaamheden uit te voeren tussen 20 en 7 uur.”

Districtsschepen Rudi Sempels wil de geluids-
overlast voor onze inwoners beperken.
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N-VA Polder wenst u een voorspoedig en gezond 2022
Samen hebben we de afgelopen drie jaar gewerkt aan de uitvoering van ons bestuursakkoord, en ook de agenda voor de tweede helft 
van de legislatuur is behoorlijk gevuld. Ondanks de moeilijke coronatijden waren er enkele mooie realisaties: 

• Het Huis van het Kind opende de deuren. 
• Als district volgen we de evolutie van het Routeplan 2030 en het Haventracé op.
• In oktober werd jeugdhuis Polderkot eindelijk een feit.

We beginnen het nieuwe jaar bovendien met goede vooruitzichten: de Bosstraat, een van onze belangrijkste invalswegen, wordt 
volledig vernieuwd en verkeersveiliger gemaakt.

©
 n

va
-p

 

Winter Wonder Weken en 
nieuwjaarsdrink
Voor het eerst kan u in ons district terecht op een ijspiste met 
alles erop en eraan. Sinds 17 december staat op de Botermarkt 
in Zandvliet een heus winterdorp met een 300 m² grote 
schaatspiste. Iedereen is welkom. De toegang tot de schaatspiste, 
inclusief de huurprijs voor de schaatsen, bedraagt 6 euro.

Kerstdorp
Rond de schaatspiste staat een kerstdorp. Een vijftiental vereni-
gingen uit het district zorgen voor de invulling. U vindt er onder 
meer kerstkaarten, hartige hapjes en lokale biersoorten. Vrije-
tijdscentrum De Schelde heeft een kerstconcert, poppentheater, 
film en discoschaatsen in petto.

Op zondag 9 januari tussen 11 en 13 uur worden alle inwoners 
uitgenodigd op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, als afsluiter van 
de Winter Wonder Weken.
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Sinds 17 december staat er een schaatspiste op de Botermarkt. 

Ivo Luyckx, Marc Maes, 
Carina Stark, Raf 
Crynen, Anne Kopp, 
Carl Geeraerts, Danielle 
Meirsman, Rudi Sempels 
en François Baten. 



Tussenkomst voor sporters
Naast de subsidieregeling voor sportclubs met een werking 
in het district besliste het districtsbestuur ook om twee 
speci� eke sporttakken � nancieel te ondersteunen. 

Zwembadkorting
“In de eerste plaats gaat het om de zwembadkorting, een 
korting voor al onze inwoners omdat het district niet over een 
eigen zwembad beschikt”, legt districtsschepen van Sport Carl 
Geeraerts uit. “Het district reserveerde daarvoor geld in de 
begroting en maakte afspraken met de stad Antwerpen.”

In maart keurde de gemeenteraad de zwembadkorting goed. 
Sinds 1 april krijgen alle inwoners van Berendrecht, Zandvliet 
en Lillo een extra korting van 50 procent voor abonnementen 
of een beurtenkaart in alle Antwerpse zwembaden. Die korting 
geldt ook op het voordeeltarief voor jongeren en senioren.

Steun voor mountainbikers
Vanaf 1 oktober is het in het Grenspark De Zoom-Kalmthoutse 
Heide verplicht om een digitaal toegangsbewijs te nemen bij 
gebruik van de zogenaamde ‘intensieve lussen’ of single tracks 

in het park. Mountainbikers ouder dan 18 jaar kunnen kiezen 
tussen een jaarabonnement van 12 euro of een dagpas van 5 euro.
Het district werkt voor onze inwoners een regeling uit om 
financieel tussen te komen in de kosten voor het mountainbike-
vignet.

 Sinds 1 april krijgen inwoners van ons district een extra korting in 
alle Antwerpse zwembaden.
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Bosschool: district vraagt onderzoek
Er bestaan al even plannen om van de voormalige Bosschool een 
islamitisch ontmoetingscentrum te maken. De gebouwen liggen 
in agrarisch gebied in de rand van het bosgebied in ons district. 
“Omwille van de verwachte impact van het (bouw)project op het 
district en de gevoeligheid van dit dossier volgt het districts-
college de behandeling van deze omgevingsvergunningsaanvraag 
met de nodige aandacht op”, zegt districtsburgemeester Carl 
Geeraerts. “Het districtscollege wil dat er géén toelating ver-
leend wordt voor (verdere) uitbreiding op de site, of dat er min-

stens een onderzoek 
ingesteld wordt 
naar de draagkracht 
van de buurt voor 
de geplande en 
uitgevoerde werken. 
Wat de niet-vergun-
de maar al uitge-
voerde bouwwerken 
betreft, vragen wij 
dat de oorspronke-
lijke toestand wordt 
hersteld.” 

Water wordt een werkwoord
24 uur per dag lekker drinkwater uit de kraan, water op 
maat voor de industrie, een oplossing voor regenwater: voor 
velen in Vlaanderen is dat vandaag vanzelfsprekend. Maar 
het waterlandschap verandert. Daarom bundelen water-
bedrijven Pidpa en Water-link hun krachten voor de toekomst. 

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir lanceerde vorig 
jaar de ‘Blue Deal’, een actieplan dat via 70 maatregelen de 
strijd wil aangaan met droogte en waterschaarste. “Vanzelf-
sprekend hebben ook de waterbedrijven binnen deze Blue Deal 
een cruciale rol”, aldus minister Demir. “Zij beschikken over de 
nodige kennis, ervaring en middelen om de doelstellingen van 
de Blue Deal mee waar te maken op het terrein. Wanneer Pidpa 
en Water-link wil-
len samenwerken 
om nog kracht-
dadiger te kunnen 
optreden binnen 
een duurzaam 
integraal water-
beleid, dan kan ik 
dat alleen maar 
toejuichen.”

“Deze fusie zou 
geen aanleiding 
mogen geven tot 
een verhoging van 
de waterprijs”, 
zegt Water-link-
voorzitter André 
Gantman.

 Vlaams minister Zuhal Demir en 
Danielle Meirsman, lid van de raad 
van bestuur van Water-link, bij de 
bekendmaking van de samenwerking 
tussen Pidpa en Water-link.

 Districts-
burgemeester 
Carl Geeraerts 
volgt de omgevings-
vergunningsaanvraag 
nauw op. 
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Provincie geeft economische impuls in woelige coronatijden
In volle coronacrisis hee�  de provincie Antwerpen er bewust voor gekozen om een standvastige koers te varen. De 
provincie zette dit jaar een investeringsbeleid van 40 miljoen euro in, een economische impuls in deze woelige tijden. 

Met meer dan 10 miljoen euro voor de aanleg van fietsostrades – een 
speerpunt in het mobiliteitsbeleid – en 4 miljoen euro subsidies voor onze 
steden en gemeenten voor de aanleg en verbetering van fietspaden hebben 
we niet alleen gekozen voor een veilig en duurzaam fietsbeleid, maar ook 
voor een economische stimulans voor de bouwsector. En om kwaliteitsvol 
onderwijs te garanderen, trokken we 11 miljoen euro uit voor school-
gebouwen en -infrastructuur. 

Gezonde geest in een gezond lichaam
Daarnaast ging er ruim 3 miljoen euro naar onze provinciale groen- en 
recreatiedomeinen, zoals het Rivierenhof en De Schorre. De gezondheids-
crisis maakte immers meer dan ooit duidelijk dat een actieve levensstijl 
– bij voorkeur in een groene omgeving – belangrijk is voor een gezonde 
geest in een gezond lichaam. Tot slot ondersteunden we ook onze toerisme-
sector, met de noodlijdende horeca, met campagnes om het binnenlandse toerisme nieuw leven in te blazen.

Luk Lemmens, eerste gedeputeerde

Sport voor elke Antwerpenaar

Ondanks de moeilijke coronatijden zetten we de Antwerpse sporttrein weer op de 
rails. Daarvoor werken we op verschillende sporen. Met een coronafonds vangen we
mee de schokken op en lenigen we de meest acute noden. Via opleidingskredieten 
verhogen we heel gericht de slag- en organisatiekracht van onze sportclubs. En met 
ruim 2 miljoen euro aan investeringssubsidies voor sporttechnische vooruitgang, 
materiaal en infrastructuur investeert Sporting A substantieel in een duurzame 
werking van onze clubs. 

Kwaliteitsvolle infrastructuur
Met voldoende en kwaliteitsvolle sportinfrastructuur – denk maar aan de recente 
opening van Sportoase Groot Schijn en de renovaties van sporthallen en zwembaden –
willen we onze missie realiseren: meer Antwerpenaren aan het sporten en bewegen 
krijgen én houden.

Peter Wouters, schepen van Sport

2,5 miljoen euro voor Antwerpse sportclubs

Trots op Antwerpse vaccinatiegraad

Bijna twee jaar geleden brak corona uit, ook in onze stad. Een jaar later openden we 
op Spoor Oost ons vaccinatiedorp VacCovid. Dankzij onze topprofessionals, vele 
vrijwilligers en een fantastische organisatie werd dat een echt succesverhaal. We 
mogen trots zijn op onze cijfers. Geen enkele diverse grootstad met zoveel jongeren 
doet beter.

Bezig met derde prik
Onze locatie op Spoor Oost is ondertussen gesloten. Momenteel zijn we het derde
vaccin, de boosterprik, aan het geven. Onze meest kwetsbaren hebben die nu
gehad, en we staan paraat voor alle andere Antwerpenaren. Dat doen we op onze
nieuwe locaties Antwerp Expo en Kinepolis. We blijven ook met onze mobiele 
teams aanwezig in bepaalde wijken en op scholen om de vaccinatiegraad in 
Antwerpen zo hoog mogelijk te krijgen. Zo doen we er alles aan om de druk op 
onze ziekenhuizen te verminderen en onze meest kwetsbare Antwerpenaren te
beschermen. Zeker in deze eindejaarstijden: zorg voor elkaar.

Els van Doesburg, schepen 
van Gezondheidszorg

Al 376.798 Antwerpenaren kregen coronavaccin 
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