
Bij de start van de onderhandelingen hebben we op de trappen van het Stadhuis drie speerpunten 

naar voor geschoven die cruciaal waren voor CD&V Antwerpen – en die punten hebben we ook 

binnengehaald: 

1. Een ondernemersvriendelijk klimaat voor Antwerpen – een gezond ondernemerslandschap is 

de motor voor de welvaart en de werkgelegenheid in de Stad. Arbeidsparticipatie wordt door 

de stad gepromoot als de beste uitweg uit de armoede en sociale uitsluiting. Alleen zo kan 

Antwerpen – met haar haven, industrie en middenstand – verder groeien als economisch en 

culturele motor van Vlaanderen 

2. Een sociaal beleid: De stad informeert haar burgers over de rechten en de plichten, maar we 

hebben ook oog voor de zwaksten: mensen die het moeilijk hebben in onze Antwerpse 

samenleving of die worden uitgesloten, geven we de nodige kracht en middelen zodat ze op 

een volwaardige en menswaardige manier kunnen deelnemen. We zorgen ervoor dat 

iedereen mee kan. 

Er is ook veel aandacht voor gezondheidszorg. Zo zal de stad via gezondheidswerkers en – 

organisaties de rechthebbenden op het OMNIO-statuut detecteren en er bij de federale 

overheid op aandringen dat het OMNIO-statuut via de kruispuntbank Sociale Zekerheid 

automatisch wordt toegekend. 

Het bestuursakkoord behoudt de huidige sociale restaurants: er komt een betere toeleiding 

voor de mensen die het echt nodig hebben. En het OCMW zal de sociale kruideniers niet 

langer zelf uitbaten, maar op zoek gaan naar een betere samenwerking met het middenveld. 

3. Aandacht voor het middenveld en het rijke verenigingsleven: het vrijwilligerswerk wordt 

gewaardeerd en sterk aangemoedigd, ook in de culturele sector. 

 

Ook op andere domeinen zijn belangrijke CD&V-punten in het bestuursakkoord beland. Twee 

voorbeelden maar: 

• Onderwijs en schoolgebouwen: de stad coördineert en pre-financiert over de 

onderwijsnetten heen om het tekort aan plaatsen aan te pakken 

• Districten: de middelen die jaarlijks naar het DOF (Districtsontwikkelingsfonds) gaan, en 

waarvan de besteding uitermate strak geregeld was door de stad, worden toegevoegd 

aan de dotatie van de Districten. 

Het huidige document is haast zeventig bladzijden lang en vooral op het sociale luik heeft CD&V haar 

stempel gedrukt. 


