10 punten plan
1) We zorgen voor betere en innovatieve fiets infrastructuur

Steeds meer Antwerpenaren gebruiken de fiets als
vervoersmiddel binnen de stad. Maar onze straten moeten
dat ook toelaten. Zeker bij werken is het vaak onduidelijk
welk deel van de openbare weg voor fietsers bestemd is.
Daarom zet Open Vld in op duidelijke, opvallende fietspaden,
fietssuggestiestroken waar fietspaden geen optie zijn, en
duidelijke wegwijzers. Om het veiliger te maken voor degenen
die al fietsen en om anderen ertoe aan te zetten.
Fietsers zoeken in hun traject meestal de weg van de minste
weerstand. Zo zijn er in district Antwerpen al verschillende
“olifantenpaadjes” ontstaan. Open Vld wil deze in kaart
brengen en bekijken of deze “fiets intuïtieve” paadjes ook
echte fietspaden kunnen worden.
Een fietser stapt op en af. Vooral aan verkeerslichten wil Open
Vld het comfort van de Antwerpse fietsers, ook de kinderen,
verzekeren door fietssteunpunten te plaatsen.
Fietsen in de stad aanmoedigen doe je door te zorgen voor
een goede infrastructuur. Zo wil Open Vld een 50-tal openbare
fietspompen plaatsen in district Antwerpen.

2) We zorgen ervoor dat je snel en veilig kan parkeren in
je eigen buurt.

We geven de buurtbewoners hun parkeerplaatsen terug.
Gemarkeerde parkeerplaatsen die alleen voor bewoners
dienen, geven de bewoners de nodige comfort om in zijn
buurt gemakkelijker parkeerplaats te vinden. Geen onnodig
gezoek naar parkeerplaats, bewoners krijgen de prioriteit!
In samenwerking met de lokale handelaars en bedrijven
stimuleren we het beleid van ‘buurtparkings’. Na de
kantooruren stellen zij hun parkings ter beschikking van de
buurt.
Elektrisch rijden is de toekomst. Er zal in de voorziening van
laadpalen voor elektrische wagens geïnvesteerd worden.

3) We introduceren stop & shop stroken.

Handig voor bewoners, goed voor de middenstand.
Wie voor slechts een kleine boodschap in de stad moet zijn,
moet eenvoudig gratis kunnen kortparkeren in de buurt van
handelszaken. We zorgen ervoor dat iedereen tot een half
uur gratis kan parkeren op deze stop & shop stroken.

4) We springen creatief om met leegstand.

Leegstand ontsiert de buurt. Deze vrijgekomen ruimtes
kunnen beter dienen. We willen dan ook ondernemers
steunen met initiatieven zoals het openen van pop-ups om
het straatbeeld op te fleuren. Het huren van zo een ruimte
kunnen we ook ondersteunen voor muzikanten, dansers,
… die in hun eigen omgeving de kans niet hebben hun
creativiteit de vrije loop te laten.

5) We zorgen voor bruisende en leefbare wijken.

De huidige horecakernen van ons bruisend district dienen
te worden beschermd, rekening houdend met enerzijds
de wensen van de horeca-uitbaters en anderzijds de
bekommernissen van de buurtbewoners. We gaan in iedere
wijk na wat de specifieke noden zijn van beide partijen en
werken een compromis uit zodat elke Antwerpenaar zowel
in de dag als 's nachts ten volle kan genieten van zijn stad.

6) We maken van onze parken terug ware trekpleisters.

Onze parken zijn een achtertuin voor menig Antwerpenaar.
Bij elk park of groene plek in ons district bekijken we of
deze heringericht moet worden. Parken en groene plekken
moeten uitnodigen om er in te wandelen. We zorgen voor

goed uitgeruste recreatiepleintjes waar jong en oud zich
thuisvoelen. Zo combineren we bv speeltuintjes en petanque
banen zodat (groot)ouders en kinderen samen kunnen
genieten van een dag in het park. We voorzien ook genoeg
zitbanken en propere toiletten.
De parkbrug, paadjes en standbeelden worden opgefrist om
terug een fleurige uitstraling te krijgen. Ook het verouderde
skatepark krijgt een upgrade zodat dit geen verloederde plek
word. Tenslotte pakken we het zwerfvuil aan door o.a. meer
aantrekkelijke vuilbakken te plaatsen en initiatieven zoals
“stash your trash” te blijven ondersteunen.
De vijver is
een essentieel element van het stadspark en dient in ere
hersteld te worden . Helaas is het gebrek aan water niet
beperkt tot de vijver, maar is er een structureel probleem
met het niveau van het Antwerpse grondwater. Dit heeft
gevolgen voor de vijver, maar ook voor al het groen in de
stad. Daarom verplichten we retourbemaling (opgepompt
water teruggeven aan de bodem) bij grote en kleine werken
en zorgen we voor een strikte controle.

7) We investeren in alle wijken en betrekken de
buurtbewoners.

We zorgen ervoor dat we in elke wijk een kern creëren
waarrond de wijk kan heropleven. Een plek waar de wijk
samenkomt, waar ruimte is voor activiteiten en van waaruit
de lokale middenstand kan groeien. Zo zorgen we er bv voor
dat de Stuyvenbergsite het hart wordt van Antwerpen-Noord
en de abdijstraat het kloppend hart van het Kiel. We zorgen
ook voor een verbeterde dienstverlening op de luchtbal en de
verdere ontwikkeling van het strand van St-Anneke.

8) We investeren in aangename en verzorgde straten.

We willen werken aan een mooier en consistenter straatbeeld.
Verzorgd en groen, daar gaan we voor. Omdat we geloven
dat dit de levenskwaliteit van ons district ten goede komt.
We willen beter onderhouden voetpaden en pleinen in ons
district. Geen loshangende tegels of kasseien, ook niet na
werken door aannemers of dienstverleners. Die verplichten
we om alles in oorspronkelijke staat te herstellen. We willen
een betere monitoring van de staat van de straatbetegeling,
zodat snel en goed ingrepen kan worden. We maken het
aanleggen van daktuinen en verticale tuinen makkelijker en
moedigen privé-initiatief aan om de voetpaden met groen op
te fleuren.

9) We organiseren een kunstenfestival die het karakter
van ons district uitstraalt.

We organiseren jaarlijks een kunstenfestival die elke wijk in
de spotlights zet en beginnende artiesten een podium bied.
Elke wijk krijgt een “podium” dat het karakter van de wijk
in beeld brengt. Zo is er o.a. plaats voor beeldende kunst,
dans, muziek, urban art,… Zo zetten we de lokale handelaars
en horeca in de spotlights die buiten de meest gekende en
toeristische wijken vallen.

10) We zorgen voor voldoende
infrastructuur in ons district.

openbare

sport

Sporten is gezond maar is vaak ook een sociaal gebeuren.
Daarom is het van onmisbaar belang om van wijken plaatsen
te maken waar het aangenaam vertoeven is. We blijven
daarom investeren in pleintjes waar men o.a. kan voetballen
of basketballen, maar ook in skateparken, open lucht fitness
toestellen, etc… We pleiten ook voor een openlucht zwembad
aan de scheldekaaien en brengen zo de Schelde een stukje
dichter bij de Antwerpenaar.

