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13. StadSdiStricten 

Standpunt

De stad Antwerpen telt negen districten. Elk district heeft een eigen verkozen districtsraad en een eigen 
districtscollege. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen beloofden alle partijen meer bevoegdheden en 
middelen voor de districten. Maar pas in 2017 besliste het stadsbestuur om een paar aanpassingen te doen. 
En adviezen van het district kan het stadsbestuur nog altijd naast zich neerleggen. De middelen worden nu 
een beetje anders verdeeld, maar ze zijn niet verhoogd. Het budget voor de districten blijft een van de klein-
ste deeltjes in het totale budget. Sommige districten zoals Borgerhout zouden er zelfs op achteruitgaan. Voor 
de PVDA moeten de districten volop hun rol kunnen spelen als bestuur dat het dichtst bij de bewoners staat. 

Wat We Willen

•	 Eén.	We	maken	de	adviezen	vanuit	de	districten	voortaan	bindend.
•	 Twee.	We	verdubbelen	het	budget	voor	de	districten.
•	 Drie.	De	verdeling	van	de	budgetten	die	naar	elk	district	gaan,	moet	anders:	ook	de	sociaaleconomische	

factor moet meetellen.
•	 Vier.	We	maken	betrokkenheid	ook	mogelijk	naast	de	verkozen	districtsraad.
•	 Vijf.	We	voeren	het	vragenuurtje	van	het	publiek	op	de	districtsraden	weer	in.

viSie

In	1983	werden	Antwerpen	en	de	gemeenten	Berchem,	Borgerhout,	Deurne,	Ekeren,	Hoboken,	Merksem,	Wil-
rijk	met	Berendrecht,	Zandvliet	en	Lillo	samen	één	stad.	Maar	al	snel	groeide	er	een	kloof	tussen	het	bestuur	
van de grote stad en de man/vrouw in de straat. De negen vroegere gemeenten kregen eigen verkozen raden 
en een eigen bestuur. Deze districten, zoals ze gingen heten, beslissen over lokaal sport-, jeugd-, cultuur- en 
seniorenbeleid. Ook over straat- en groenwerken op hun terrein en over de communicatie van het district. En 
trouwen doe je altijd in je district. Voor de PVDA kunnen de districten een belangrijke rol spelen in de stad. 
Ze staan veel dichter bij de bevolking. Bij het begin van de bestuursperiode kondigde het stadsbestuur met 
N-VA, CD&V en Open Vld plechtig aan dat de districten meer bevoegdheden zouden krijgen. Vervolgens liet 
het bestuur er vijf jaar overheen gaan eer het een aantal bevoegdheden verder ging uitdiepen en aanstalten 
ging maken om de verdeling van de middelen aan te passen. Maar over de middelen vergroten bleef het 
stadsbestuur in alle talen zwijgen. En over adviezen uit de districtsraden bindend maken al evenzeer.

EEn. We maken de adviezen vanuit de districten  
voortaan bindend 

•	 De	districten	dienen	een	veel	belangrijker	rol	te	spelen	in	het	besturen	van	de	stad	Antwerpen	dan	nu	
het geval is.’ Zo stond het in het verkiezingsprogramma van de N-VA in 2012. Praat voor de vaak was het. 
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Het	stadsbestuur	met	de	N-VA	negeert	systematisch	de	adviezen	van	de	districten:
•	 De	Wilrijkse	districtsraad	adviseerde	tegen	de	kap	van	het	Ferrarisbos	door	de	firma	Essers.	Het	stads-

bestuur vaardigde toch een kapvergunning uit.
•	 Borgerhout	gaf	advies	voor	een	park	op	Spoor	Oost.	Maar	er	kwam	een	parking.
•	 Deurne	gaf	advies	voor	de	 renovatie	van	zwembad	Arena.	Maar	het	 stadsbestuur	antwoordt	dat	het	

zwembad versleten is en weg moet.
•	 Antwerpen	gaf	advies	tegen	een	viersterrenhotel	op	Sint-Anneke	en	wilde	de	buurtbewoners	mee	laten	

beslissen. Maar nu is het plan dat er toch een hotel komt. Inspraak is daarover nog niet geweest.
•	 Het	college	van	Hoboken	geeft	een	negatief	advies	over	de	locatie	van	een	school.	De	school	komt	toch	

op die locatie.

Als een districtsraad een advies opmaakt, willen wij dat het stadsbestuur dat advies ook volgt. Als het stads-
bestuur toch heel goede redenen heeft om dat advies niet te volgen, dan moet het een overlegprocedure 
starten.

TwEE. We verdubbelen het budget voor de districten 
De districten ontvangen samen amper twee procent van het totale stadsbudget, terwijl de opdrachten gro-
ter worden, er meer publiek domein bijkomt en de bevolking aangroeit. Dit stadsbestuur zegt nu dat het de 
middelen niet verhoogt, ‘want dat is een bevoegdheid van het nieuwe stadsbestuur’. De stad gedraagt zich 
alsof ze met tegenzin de afgedwongen alimentatie voor een ongewenst kind betaalt. Met de PVDA willen 
we de middelen voor de districten alvast verdubbelen.

DriE. de verdeling van de budgetten die naar elk district 
gaan, moet anders: ook de sociaaleconomische factor 
moet meetellen 

De districten krijgen nu middelen op basis van de grootte van het district en van het aantal inwoners. 
Het stadsbestuur wijzigde dat. Het district wordt onderverdeeld in grijze oppervlakte (straten, pleinen) en 
groene oppervlakte (park, groene ruimte). De bevolkingsdichtheid zal vanaf 2019 ook meetellen, en maar 
goed	ook.	Want	wonen	er	11	866	inwoners	per	km²,	zoals	in	Borgerhout,	dan	heb	je	andere	uitdagingen	
dan	als	er	2981	inwoners	per	km²	wonen,	zoals	in	Wilrijk.	Denken	we	maar	aan	groene	ruimte,	ruimte	om	te	
spelen enzovoort. Helaas telt dat maar mee voor 25 procent van het budget. Voor de PVDA mag dat meer 
zijn. En als de armoedecijfers in een district hoger zijn, dan moeten daar ook extra middelen naartoe gaan. 
Nu gebeurt dat helemaal niet.

ViEr. We maken betrokkenheid ook mogelijk naast de 
verkozen districtsraad

Het district Borgerhout werkt met twee permanente wijkraden. Mensen uit de wijk overleggen heel regel-
matig met hun districtsbestuur. Het district Antwerpen heeft een burgerbegroting waar inwoners mogen 
beslissen	over	tien	procent	van	het	budget.	Met	de	PVDA	willen	we	zulke	modellen	verder	uitbouwen.	We	
besteden daarbij extra aandacht om ook wijkbewoners die het sociaaleconomisch moeilijker hebben en 
wijkbewoners met taalachterstand te betrekken. Die worden nu te weinig bereikt.
 

Vijf. We voeren het ‘vragenuurtje’ van het publiek op de 
districtsraden Weer in 

In zo goed als alle districten werd het ‘vragenuurtje’ afgeschaft. Inwoners van het district mochten vroeger 
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voor de zitting langskomen en hun vragen stellen over wat er gebeurde in hun district. Dicht bij de burger 
staan, heet het, maar diezelfde burger zou niet welkom zijn op de raadszittingen? Met de PVDA willen we 
dat ‘vragenuurtje’ in elk district weer invoeren.
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