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1 Wie is Antwerpen aan’t woord
Antwerpen aan ’t Woord is een autonome
beweging van ervaringsdeskundigen
actief in de politiek, administratie,
middenveldorganisaties en/of
bewonersgroepen in Antwerpen. De
'leden' hebben een ding gemeen. Wij
geloven in: 'Een betere stad maken we
samen….’.

“Naar een
gemeenschappelijke
visie op samenwerking
in de stad”

Wij willen actief bruggen bouwen tussen politiek, administratie, middenveldorganisaties
en bewoners(groepen) in Antwerpen, niet vanuit eigenbelang maar vanuit een
gemeenschappelijke visie op ‘samenwerking in de stad’
Wij vertegenwoordigen de Antwerpenaar niet. Wij zijn geen bewonersgroep noch
stadsdienst. We zijn wel een netwerk van mensen en organisaties die geloven dat een
brede actieve betrokkenheid (‘participatie’) van politiek, administratie,
middenveldorganisaties en bewoners(groepen) en samenwerking nodig zijn om te komen
tot een ‘betere’ stad. Iedere mening verdient hierbij zijn plaats.
Wij verenigen momenteel een 2000-tal vrijwilligers en organisaties uit Antwerpen in ons
netwerk. Mensen werken aan diverse projecten in los samenwerkingsverband.
Antwerpen aan’t woord wordt aangestuurd door:
• Een kerngroep samengesteld uit 15 inwoners, aangevuld met ACW, Unizo,
Samenlevingsopbouw stad Antwerpen, Vormingplus Antwerpen. De kerngroep
van Antwerpen aan’t woord komt maandelijks samen. Jaarlijks wordt er na
nieuwjaar een kaas- en wijnavond georganiseerd. Elk jaar in augustus evalueren
en plannen we het afgelopen en het volgende werkingsjaar.
• Werkgroepen die de projecten voeden en ondersteunen. De werkgroepen
bestaan uit kerngroepleden, partnerorganisaties, stad, politiek, bedrijven, …
• Sinds 1 oktober 2010 beschikt Antwerpen aan’t woord vzw over een fulltime
werkkracht.
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2 Communicatie
Antwerpen aan’t woord wil participatie en samenwerking in Antwerpen actief
promoten. We willen zoveel mogelijk Antwerpenaren informeren, stimuleren om deel te
nemen aan allerhande projecten, niet enkel de eigen projecten.

2.1 Een herkenbare huisstijl
Begin 2011 werd een nieuwe, opgefriste, wervende huisstijl inclusief nieuw logo (‘Brabo
aan’t woord’) gelanceerd.

2.2 Een vernieuwde website
Op 25 maart 2011 werd een nieuwe, functionele webblog gelanceerd. In de loop van
2011 werden nieuwe opties toegevoegd aan de website: o.a. links met sociale
netwerksites (inAbuurt, facebook, twitter,…) etc. De website moet de spil worden van
het (informatie)aanbod en de communicatie van Antwerpen aan’t woord.
Vanaf 25 maart tot eind 2011 waren er 10.632 mensen die de website bezocht hebben,
waarvan 7.128 unieke, verschillende bezoekers.
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2.3 E-nieuwsbrief
Begin 2011 wordt een vernieuwde nieuwsbrief gelanceerd. Hierin willen we een mix
van onderwerpen (naar inhoud en type): aankondigingen van acties, activiteiten,
publicaties, standpunten, linken naar interessante websites, info over participatieinitiatieven in Antwerpen, …

2.4 E-enqûete
In 2011 werd opnieuw geëxperimenteerd met een internetbevraging (1800
deelnemers), facebookvragen, -polls, ….

2.5 Sociale netwerksites (facebook, twitter, blogger,…)
Antwerpen aan’t woord wil via facebook, twitter, blogs;
• Antwerpenaren informeren over allerhande participatie-initiatieven
• Op de hoogte blijven van allerhande participatie-initiatieven, vinger aan de pols
houden
• Nieuwe contacten leggen, netwerk uitbouwen
• Dialoog aangaan over allerhande participatie-initiatieven
• Experimenteren met interactieve digitale participatietools (bvb tweetstorms,
blog ‘Mijn mobiliteit’, …)
• Opinie maken
Enkele resultaten:
• Unieke bezoekers projectblog www.mijnmobiliteit.blogspot.com: 5980
• Gemiddeld twee berichten op facebook/dag
• Aantal facebookvrienden: 875
• Bekeken facebookberichten: 228.282
• Twitter-volgers: 274
• In 2011 ongeveer 1000 berichten gepost op twitter
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2.6 Pers
We proberen regelmatig te communiceren naar de lokale pers (internetbevraging,
mobiliteitskaravaan, workshop ‘Zevensprong’, Stadsgesprek, …). Ook proberen we niet
enkel onze eigen participatieprojecten te promoten (wijkblogs, buurtprojecten, …).
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3 Projecten en activiteiten die we zelf aansturen
3.1 Hoofdproject 2011: Stadsgesprek ‘Mijn mobiliteit’
Sinjoren zijn bezorgd en veel bezig met de
mobiliteit in hun stad. Het gevoel in
Antwerpen overheerst dat niet enkel het
verkeer vastzit, maar ook de samenwerking
tussen alle betrokkenen die de mobiliteit in
Antwerpen beheren. En dat er geen bewuste,
duidelijke, ‘hele’ keuzes gemaakt worden in
de ene of andere richting.

“Welke keuzes moeten
en willen we maken om
de Antwerpse mobiliteit
en het leven in de stad
nog beter te maken?”

Maar de Antwerpenaren willen vooruit. Een
betere stad maak je samen! Dringend tijd dus om
de koppen bij elkaar te steken
over de hamvraag ‘Welke maatregelen moeten er genomen worden om de Antwerpse
mobiliteit en het leven van de Antwerpenaar te verbeteren?’. Welke keuzes moeten en
willen we maken om de Antwerpse mobiliteit en het leven in de stad nog beter te maken.
Antwerpen aan’t woord startte daarom begin 2011 met het project ‘Mijn mobiliteit’.
Mijn mobiliteit gaat niet alleen over technische ingrepen zoals het aanleggen van nieuwe
tramlijnen, verbreden van wegen, aanleggen van nieuwe parkings, ... Het is ook de
mentaliteit, de gewoontes, het eigen belang en het gemeenschappelijk belang…. Het
vraagt samenwerking tussen jong en oud, overleg tussen fietsers en automobilisten, de
stedelijke diensten en alle verschillende inwoners, ….
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In grote lijnen zijn er vier grote fases af te bakenen in het project ‘Mijn mobiliteit’:
1. Verenigen van partners
•

Op initiatief van Antwerpen aan’t woord is een brede werkgroep opgestart.

•

De werkgroep wil alle stakeholders, bewoners(groepen), experten, politici,
actiegroepen, middenveldorganisaties, … samenbrengen.

•

Taak en rol van de werkgroep; proces mee vorm geven, opvolgen, begeleiden,
communiceren, mobiliseren achterban, …. De werkgroep kwam 10 keer samen met
gemiddeld een 12-tal deelnemers.

•

Die werkgroep heeft getracht om een zo divers mogelijk scala aan Antwerpenaren
aan’t woord te laten via internetbevraging, rondetafelgesprekken, tweetstorms,
expertconsultaties, creativity classes, … In totaal werden 2600 mensen bereikt
waaronder, kinderen, jongeren, andersvaliden, nieuwkomers, ondernemers,
bewonersgroepen, …

2. Verzamelen van zoveel mogelijk mensen, meningen, ideeën, …
•

Een internetbevraging om snel en veel Antwerpenaren te
polsen en peilen naar hun ervaring, mening, … t.a.v. de
mobiliteit in de stad. Meer dan 1800 Antwerpenaren
hebben deelgenomen.

•

36 rondetafelgesprekken om heel gericht specifieke
en verschillende, vaak moeilijk bereikbare groepen,
te bevragen; kinderen, jongeren, arbeiders, nieuwe
Antwerpenaren, senioren, twitteraars, dertigers, anders
validen, …

7

3. Delibereren, kiezen en aftoetsen van enkele maatregelen
•

2 expertconsultaties om ideeën,
suggesties, …. te onderbouwen: welke
houden steek/houden minder steek.

•

Een creativity mobiliteitsweekend om
specifieke concepten verder uit te
werken.

•

Op zaterdag 19 november 2011
stadsgesprek)
organiseerde de werkgroep een groot
stadsgesprek. Bewoners,
verenigingen, bedrijven, politici,
ambtenaren konden op dat moment de verzamelde voorstellen bespreken.

“Antwerpenaren
kunnen constructief
meedenken en klappen,
zelfs over de mobiliteit
in Antwerpen!” (deelnemer

4. Vervolgtraject (2012)
Om zowel de inhoudelijke resultaten als het proces te laten doorwerken, worden in de
loop van 2012 nog een aantal initiatieven gepland:
•

Eindrapport met aanbevelingen

•

Open brief aan Burgemeester en schepen

•

Studiedag ‘Participatiemethodieken lokaal mobiliteitsbeleid’

•

Duurzaam overlegplatform mobiliteit Antwerpen
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3.2 Burendag ‘Dinsdag 31 mei 2011’
Voor de zesde keer op rij werd op dinsdag 31 mei 2011 de Antwerpse Burendag
georganiseerd. De Burendag is een eenvoudig een laagdrempelig initiatief waarmee we
alle inwoners van de stad Antwerpen willen bereiken. In totaal deden in 2011 een 800tal straten mee.
Op vraag van een aantal deelnemers werd de timing (dinsdagavond) geëvalueerd. Vanaf
2013 zal de burendag op een vrijdagavond worden georganiseerd.
De Universiteit Antwerpen is in 2011 gestart met een analyse van de Burendag:
participatie (in verschillende wijken), effecten, tendensen. In de loop van 2012 worden
de resultaten verwacht en bekend gemaakt.
Wat willen we met de Burendag bereiken?
 Een gastvrije dynamiek creëren in straten
 De nabijheid en solidariteit onder buren versterken
 Buren met elkaar in contact brengen
 Reageren op onverschilligheid en eenzaamheid.
 Een kleine stap zetten die het begin leiden naar meer initiatieven. Het moedigt
het samenhorigheidsgevoel aan en creëert een nieuwe vorm van solidariteit
tussen mensen die elkaar pas hebben leren kennen
 De gelegenheid bieden om na te denken over de manier waarop men de stad ziet
en de relaties die men heeft met andere mensen
Met wie werken we hier voor samen?
Werkgroep o.l.v. Antwerpen aan’t woord i.s.m. Opsinjoren, bewonersgroepen, ACW,
Unizo,…
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3.3 Gemeenteraadsverkiezingen 2012
Op 14 oktober 2012 worden in Antwerpen een nieuwe gemeente en districtsraden
gekozen. Antwerpen aan’t woord stelt zich tot doel om van inspraak, participatie,
samenwerking in de stad Antwerpen een verkiezingsthema te maken en
beleidsparticipatie stevig te verankeren in het bestuursakkoord.
Hiervoor werd in de loop van 2011 een verkiezingsmemorandum opgesteld, in
samenwerking met middenveldorganisaties, (ervarings)deskundigen,
bewonersgroepen,…
Wat willen we bereiken?
 Inspraak, participatie, samenwerking in de stad Antwerpen op de politieke en
maatschappelijke agenda zetten
 Beleidsparticipatie stevig verankeren in het stedelijk beleid, in het
bestuursakkoord
Met wie werken we hier voor samen?
Werkgroep o.l.v. Antwerpen aan’t woord i.s.m. bewonersgroepen, ACW, Unizo,…

“Beleidsparticipatie moet hét verkiezingsthema
worden in oktober 2012 en later een prominente
plaats krijgen in het nieuwe bestuursakkoord
2012-2018”
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3.4 Stadszicht: Bewoners(groepen) versterken
Inwoners van Antwerpen willen nauwer betrokken worden als de stad plannen maakt,
visies ontwikkelt, niet alleen op wijkniveau, maar ook op stadsniveau. Maar hoe werkt
participatie? Hoe kan je als bewoners(groep) invloed hebben op het beleid van de stad?
Hoe werkt de stad, hoe kan je met de stad samenwerken?
Om bewoners(groepen) daar een zicht op te geven en te versterken organiseerde
Antwerpen aan’t woord in samenwerking met Opsinjoren, bewonersgroepen,
Vormingplus Antwerpen, Buurtsecretariaten, Stedelijk Wijkoverleg, … 3 laagdrempelige
vormingssessies over ‘participatie en samenwerking in de stad Antwerpen’, onder de
noemer ‘Stadszicht’.
Overzicht:
•

27/03/12: Sociale media op niveau van buurt en wijk

•

11/05/12: Mobiliteit in de stad

•

12/06/12: Wijkkranten, buurtgazetten, …

Het vormingsaanbod voor verenigingen en bewonersgroepen is de laatste jaren enorm
toegenomen, bij Vormingplus, Servicepunt vrijwilligers, Opsinjoren, …
Daarom werd beslist om:
• enkel ad hoc vormingssessies te organiseren in het kader van concrete projecten
• aan te sluiten bij ‘Opsinjoren Treffend’
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4 Projecten en activiteiten waaraan we meewerken
4.1 Heraanleg Sportpark Ruggeveld-Boterlaer-Silsburg
Toen duidelijk werd dat voor het gebied een
nieuw Ruimtelijk UitvoeringsPlan (kortweg
RUP) zou worden opgemaakt werd op
initiatief van Antwerpen aan’t Woord eind
2007 de werkgroep rond RuggeveldSilsburg opgericht. De bedoeling van
Antwerpen aan’t woord was de
verschillende clubs, verenigingen en de
omwonenden terug bij elkaar te brengen om
samen met de stad naar oplossingen voor
het gebied te zoeken.
Na heel veel bemiddelingswerk werd er een
participatiecharter ondertekend door de
verschillende betrokken partijen en een
participatiestuurgroep opgericht.

“We moeten daar eerlijk
in zijn, in het begin
dacht iedereen: we gaan
dat proberen met ’t
stad, maar veel
vertrouwen was er niet.
We dachten ‘die stad
luistert niet’.”(Ronny Rogge,
lid participatiestuurgroep)

In 2010 werd in nauwe samenwerking met alle betrokkenen een masterplan opgemaakt.
In 2011 werd er geëvalueerd, een naam gezocht voor het park, startten de eerste
voorbereidingen van de werken, verhuis volkstuinders, ... De participatiestuurgroep
wordt nog steeds door Antwerpen aan’t woord ondersteund en begeleid.
In 2010 ontving de stad de VRP planningsprijs voor dit uniek participatieproject. Op 8
september 2011 vond naar aanleiding van die onderscheiding een studiedag plaats over
het project. Tegelijk werd de nieuwe naam ingehuldigd: Park Groot Schijn.
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4.2 Beursvloer
In 2011 werd geen Beursvloer georganiseerd. Wel is er een werkgroep opgestart die het
concept geëvalueerd en bijgestuurd heeft. De beursvloer 2012 zal plaatsvinden op
donderdag 1 maart.
Wat willen we bereiken?
 Partijen uit verschillende sectoren bij elkaar te brengen
 ‘Matches’ maken tussen de vraag van de enen en het aanbod van de anderen
 Een win-winbeurs versterkt de Antwerpse samenleving
Wie willen we bereiken?
De Beursvloer is een evenement waar verenigingen en bedrijven elkaar twee uur lang
ontmoeten en ‘matches’ maken tussen de vraag van de enen en het aanbod van de
anderen. Er zijn 'hoekmensen' aanwezig die de vragers en aanbieders helpen om goede
matches te sluiten. Het aantal matches wordt gepresenteerd op een scherm. Na 2 uur
gaat de gong en kunnen de deelnemers nog napraten bij een drankje.
Met wie werken we daarvoor samen?
Werkgroep o.l.v. Stad Antwerpen i.s.m. Samenlevingsopbouw stad Antwerpen, BNP
Paribas, KPMG, SD Worx, Unizo, VOKA, VKW Antwerpen, …

4.3 Heraanleg Scheldekaaien
De Scheldekaaien zijn wellicht één van de meest publieke plekken van 't stad. Voor
Antwerpen aan 't woord sprak het voor zich dat de Antwerpenaar en bezoekers van
onze koekenstad mee zouden moeten kunne denken over de herinrichting van de
Scheldekaaien. Daarom werd op initiatief van Antwerpen aan’t woord in 2008 een
enquête gevoerd naar het Scheldegevoel van de Antwerpenaren. De massale reactie op
deze bevraging motiveerde ons om aan het stadsbestuur te vragen om ook tijdens de
ontwerpfase de burger te laten participeren.
Nadat het masterplan werd afgewerkt, startten in 2011 de deelprojecten en hun
respectievelijke inspraakrondes. Antwerpen aan’t woord zit in de werkgroep die deze
inspraak en participatie mee vorm geeft.
Inspraakmomenten 2011:
• 04/09/12: Participatie Droogdokken eiland
• 08/09/12: namiddag en avond: terugkoppeling participatie St. Andries-Zuid.

13

4.4 Ondersteuning wijkoverleg Noord ant-woord

“Het wijkoverleg Noord
ant-woord wil alle
gemeenschappen,
handelaren, bewoners,
diensten samen brengen
en mee laten nadenken
over een betere
Seefhoek.”

De 2060 wijk in Antwerpen is een heel
diverse wijk; ‘originele’, autochtone, vaak
iets oudere, bewoners; jonge nieuwkomers,
verschillende allochtone gemeenschappen,
druggebruikers, maatschappelijk kwetsbare
groepen… Het samenleven verloopt niet van
een leien dakje ondanks vele en diverse
maatregelen van heel veel verschillende
organisaties, zowel stad, middenveld
(Samenlevingsopbouw, freeclinic, …) als
buurtinitiatieven (Pleingroep, Noordlink,
Buurtschatten, …), … De veranderingen in de
wijk zijn positief maar verlopen voor vele
buurtbewoners niet snel genoeg.

Een artikelenreeks in de GVA (oktober 2060) gaf aanleiding tot reactie in de buurt, bij
middenveldorganisaties en de stad. Een aantal buurtbewoners willen werk maken van
een breed overleg in de wijk 2060 zodat er meer samenwerking komt tussen de
buurtbewoners onderling, met de stad en met de middenveldorganisaties die actief zijn
in de wijk.
Antwerpen aan’t woord wil de buurtbewoners ondersteunen om het samenleven in de
buurt te verbeteren. Doel is om op regelmatige basis een wijkoverleg te organiseren
waar zeer diverse inwoners, middenveldorganisaties, verenigingen, stedelijke diensten,
bestuurders, … info, ideeën, projecten, noden, knelpunten, … uitwisselen. Een duurzaam
wijkoverleg zoals bijvoorbeeld in de Sint-Andries wijk, Borgerhout, …
In het najaar werd gestart met de voorbereidingen voor een grote wijkbevraging die in
het voorjaar van 2012 zal plaatsvinden.

14

4.5 Ondersteuning wijkcomité Zurenborg - ontwikkeling Nieuw
Zurenborg
Het projectgebied Nieuw Zurenborg is uniek in de stad. Het is +/- 15 ha groot waarvan
het belangrijkste deel wordt ingenomen door de voormalige gasfabriek. De
herbestemming van deze brownfield site biedt de kans om met een kwaliteitsvol
woonuitbreidingsproject te starten. Nieuw Zurenborg is één van de strategische
projecten uit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan dat werd geselecteerd als nieuw
gemengd woongebied.
Daarnaast is ook de ligging van het gebied bijzonder. Enerzijds sluit het gebied aan bij
de 19°eeuwse woonwijk Zurenborg, maar anderzijds ligt het ook ingesloten tussen twee
belangrijke infrastructurele barrières: het ringspoor en het Singel-Ringcomplex.
Het aantal sites waar de stad op deze schaal een nieuw project kan inplanten is zeer
schaars. Daarom besliste de stad om voor het project een sterke regie en een
kwaliteitsvol herbestemmingdebat te voeren.
De ontwikkeling van het gebied ‘Nieuw Zurenborg’ en het herbestemmingsdebat
verlopen echter niet van een leien dakje. Ondanks heel veel inspanningen van het
stadsbestuur en de twee betrokken stedelijke diensten (AG stadsplanning en Stedelijk
Wijkoverleg) om de omwonenden intensief te betrekken. Zo werd er in 2009 een
klankbordgroep opgestart waarin alle betrokkenen regelmatig geraadpleegd worden. In
de wijk is toch een actiecomité ontstaan, SOS Zurenborg, dat op basis van
milieugezondheidsoverwegingen de invulling van de stad voor het gebied niet ziet
zitten.

Op vraag van Lieve Van Daele, sinds jaar en dag kernlid van Antwerpen aan’t woord en
stuwende kracht van het wijkcomité, probeert Antwerpen aan’t woord het
participatieproces te verbeteren, versterken, ondersteunen. Hiervoor wordt beroep
gedaan op de verworven kennis en ervaring in het succesvolle participatieproject
Ruggeveld-Boterlaer-Silsburg.
Hier is het specifieke het analyseren waarom de participatie onvoldoende werkt,
waarom de dynamiek in het proces verkeerd liep, of en hoe we het participatieproces
nog kunnen bijsturen, of we de omwonenden toch nog kunnen verenigen.
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Eén van de opvallende vernieuwingen in 2011 was de organisatie van een open
klankbordgroepvergadering waarbij de omwonenden zelf de organisatie op zich hebben
genomen.

4.6 Week van de dialoog 2011: Antwerpen als sportstad
Eén week per jaar gaan Antwerpenaren met elkaar in gesprek over een bepaald thema.
In 2011 was het thema Antwerpen als Sportstad. De gesprekken vinden plaats in
groepjes van 8 tot 12 personen. Ervaren moderatoren leiden het gesprek in goede
banen. Alle aanbevelingen, ideeën en voorstellen worden bezorgd aan de
verantwoordelijken van de stedelijke sportdienst. De deelnemers krijgen achteraf info
over het resultaat van de geleverde input.
Het concept Week van de Dialoog werd voor het eerst gelanceerd met ‘de Kaaien op
tafel’ in maart 2009. Met 97 tafels en maar liefst 543 aanbevelingen was de eerste editie
een succes.
In 2013 is Antwerpen Europese Sporthoofdstad. In de aanloop naar dit sportieve topjaar
bereidt de stad tal van grote en kleine sportactiviteiten voor. De stad wil graag weten
hoeveel belang de Antwerpenaar hecht aan sport. Aan welke sportactiviteiten neemt de
Antwerpenaar graag deel? Onder welke voorwaarden zal hij of zij meer gaan sporten of
bewegen?
De week van de dialoog vond plaats van 21 tot 27 november.

4.7 Digitaal platform voor bewonersgroepen; www.inAbuurt.be
In maart 2009 werd door Antwerpen
aan’t woord een webenquête verstuurd
naar de Antwerpse bewonersgroepen.
Zij liep gedurende één maand. Bedoeling
was te peilen of bewonersgroepen meer
onderling overleg noodzakelijk achten,
en welke de inhoud van dit overleg kan
zijn. Achteraf was er nog een bespreking
met een 60-tal bewonersgroepen.
Het was opvallend dat inspraak in buurt- en wijkplannen veruit het hoogst scoorde als
onderwerp voor onderling overleg. De ruime helft van de bewonersgroepen wilde met
elkaar de samenwerking met buurtgerichte stedelijke diensten bespreken . De enquête
gaf duidelijke richtingwijzers over noodzaak, vorm en inhoud van een mogelijke
samenwerking en overleg tussen bewonersgroepen.
Door Vormingplus Antwerpen werd in 2010 een digitaal informatie- en overlegplatform
voor Antwerpse bewonersgroepen ontwikkeld, www.inAbuurt.be. Deze website werd
eind 2010 gelanceerd. In 2011 heeft Vormingplus de website gepromoot op allerhande
evenementen. I.s.m. Antwerpen aan’t woord werd de website in de loop van 2011 verder
verbeterd.
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4.8 Antwerpse jongeren aan’t woord
In 2011 heeft Antwerpen aan’t woord
extra aandacht geschonken aan het
betrekken van zoveel mogelijk
verschillende doelgroepen, onder
andere Antwerpse jongeren en
kinderen.
In het kader van het mobiliteitsproject
werden zo workshops georganiseerd
met de Zevensprong, Koninklijk
atheneum, Open jeugdraad, …

“Antwerpen aan’t woord
wil elke Antwerpenaar
betrekken, mobiliseren,
samenbrengen; kinderen,
jongeren, dertigers,
senioren, maatschappelijk
kwetsbare groepen,
andersvaliden,.. Allemaal
willen we wel eens
burgemeester spelen in
Antwerpen”

Antwerpen aan’t woord was verder
ook lid van de stuurgroep die input
gegeven heeft voor de kandidatuur
‘Ambassadeur van het luisteren’. Om
de twee jaar reikt de Kinder- en
jongerentelefoon immers de titel van
‘Ambassadeur van het luisteren’ uit
aan een overheid die zich volledig
achter het belang van luisteren naar kinderen en jongeren schaart en zich actief inspant
om dit belang te promoten onder haar inwoners. Uit de zeven genomineerden voor 2011
kwam Antwerpen als sterkste kandidaat uit de bus.
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5 Een blik op 2012
2012 is voor Antwerpen aan’t woord een
belangrijk jaar, in verschillende opzichten.
Eerst en vooral viert Antwerpen aan’t woord in
2012 haar 10-jarig bestaan. Antwerpen aan’t
woord startte in 2002 als een initiatief van
minister Charles Picqué om ‘de haalbaarheid
van en de steun aan de inburgering van
participatie en inspraakprocessen in stedelijke
gebieden te onderzoeken’. Ondertussen is Antwerpen aan’t woord uitgegroeid tot een
volwaardige, zelfstandige vrijwilligersorganisatie met een mooi curriculum aan diverse
participatie-experimenten in Antwerpen (stadsgesprekken, burendag, beursvloer,
ontwikkeling Park Groot Schijn, Scheldekaaien, week van de dialoog, Stadszicht, …). Veel
van die experimenten zijn ondertussen uitgegroeid tot vaste waarden (Burendag, de
beursvloer, de week van de dialoog, …).
2012 is ook het jaar van nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Antwerpen aan’t woord
wil van deze gelegenheid gebruik maken om stadsbreed en op wijkniveau verschillende
mensen en organisaties samen te brengen om na te denken over hoe we samen de stad
en/of de wijk kunnen maken.
Een betere stad maken we immers samen!
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BIJLAGE: chronologisch overzicht 2011
Januari 2011:
3

Kerngroepvergadering

7

Kaas- en wijnavond

12 (20h)

Werkgroep 2 ‘Mijn mobiliteit’

17

WG ‘communicatie’ (website)

19

WG ‘Nieuw Zurenborg’

20

Werkgroep ‘Scheldekaaien’

24

Wijkvergadering 2 ‘Noord ant-woord’

31 (19h30)

Werkgroep 1 ‘Memorandum’

Februari 2011:
3

Werkgroep 2 ‘Burendag 2011’

7

Kerngroepvergadering

9

Werkgroep 3 ‘Mijn mobiliteit’

16

Participatiestuurgroep ‘Ruggeveld’

25

Lancering programma ‘Stadszicht’

28

Wijkvergadering 3 ‘Noord ant-woord’

Maart 2011:
7

Werkgroep 2 ‘Memorandum’

11

Werkgroep ‘bewonersgroepen’

14

Kerngroepvergadering

15

Werkgroep ‘Scheldekaaien’

16

Startvergadering ‘Mijn mobiliteit’

16

Participatiestuurgroep ‘Ruggeveld’

21

Werkgroep ‘Week van de dialoog 2011’

25

Lancering internetbevraging ‘Mijn mobiliteit’

27

Stadszichtsessie I: wijkblogs, straatfacebookpagina’s, …

28

Werkgroep 3 ‘Burendag 2011’

28

Wijkvergadering 4 ‘Noord ant-woord’

19

April 2011
4

Kerngroepvergadering

7

Werkgroep ‘Week van de dialoog 2011’

13

Werkgroep 3 ‘Memorandum’

18

Werkgroep ‘Mijn mobiliteit’

23

Promoactie internetbevraging: Mobiliteitskaravaan

Mei 2011:
2

Kerngroepvergadering

4

Werkgroep ‘Week van de dialoog 2011’

4

Werkgroep ‘Scheldekaaien’

10

Afsluiten internetbevraging ‘Mijn Mobiliteit’

11

‘Stadszicht’ II: ‘Mijn mobiliteit’

12

Opsinjoren Treffend I

13

‘Rondetafel 1’: jongeren KAA

13

Algemene vergadering Ruggeveld

16

Opsinjoren treffend II (Wijkcentrum De Shelter, Langstraat 102, 2140
Borgerhout, 20h)

18

Werkgroep ‘Mijn mobiliteit’

19

Interne vorming ‘sociale digitale media’

23

Wijkvergadering 5 ‘Noord ant-woord’

31

‘Burendag’

Juni 2011:
1

‘Rondetafel’ Dinamo (Deurne)

6

Kerngroepvergadering

15

‘Stadszicht’ III: wijkgazetten

16

Overleg Stadsbestuur ‘Mijn Mobiliteit’

16

Werkgroep ‘Mijn Mobiliteit’

20

‘Rondetafel’ kinderen ‘Zevensprong’

20

Wijkvergadering 5 ‘Noord ant-woord’
20

21

Klankbordgroep ‘Nieuw Zurenborg’

23

Terugkoppeling ‘Week van de dialoog 2011’ (klimaat)

28

Overleg SWO: stand van zaken

29

Overlegvergadering volkstuinders ‘Ruggeveld’

30

Werkgroep ‘Memorandum’

Juli 2011:
13

Kerngroep

Augustus 2011:
9

Werkgroep ‘Burendag’

23

Werkgroep ‘Mijn mobiliteit’

27

DENKDAG 2011

29

Lancering resultaten internetbevraging

September 2011:
4

‘Scheldekaaien’: participatiemoment droogdokken

5

Stuurgroep ‘Antwerpen, ambassadeur van het luisteren’

5

Kerngroepvergadering

8

VRP-studiedag ‘Ruggeveld’

8

Terugkoppeling ‘Scheldekaaien’ (luik ‘Sint-Andries’)

29

Wijkvergadering ‘Noord ant-woord’

Oktober 2011:
3

Kerngroepvergadering

4

Werkgroep ‘Mijn mobiliteit’

6

Stuurgroep ‘Antwerpen, ambassadeur van het luisteren’

13

Werkgroep ‘Memorandum’

20

Werkgroep ‘Burendag’

20

Expertconsultatie ‘Mijn Mobiliteit’

21

27

Debat ‘Memorandum Antwerpen aan’t woord’

November 2011:
7

Kerngroepvergadering

8

Werkgroep ‘Mijn mobiliteit’

19

Stadsgesprek ‘Mijn mobiliteit’

21

Start ‘Week van de dialoog - Sportstad’

28

Werkgroep ‘Memorandum’

December 2011:
1

Wijkvergadering ‘Noord ant-woord’

5

Kerngroepvergadering

6

Workshop ‘Mijn mobiliteit’ Open jeugdraad

7

Participatiestuurgroep ‘Park Groot Schijn’

15

Werkgroep ‘Mijn mobiliteit’
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