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Stop de citymarketing

Voorrang aan huisvesting,
onderwijs en openbaar vervoer



Onze stad is niet te koop!
De laatste jaren heeft het stadsbestuur in Antwerpen ingezet op citymarketing en een stille 
uitverkoop van de stad. In het stadscentrum schieten de lofts, design- kantoorgebouwen, 
prestigeprojecten en parkings als paddenstoelen uit de grond. 

Maar de keerzijde van dit alles is het verwaarlozen van de randdistricten en hun inwoners. 
Winkelstraten in de wijken verkommeren. Het straatbeeld is navenant. Het stedelijk onderwijs 
kampt met een tekort aan plaatsen. 20.000 mensen wachten op een sociale woning en er zijn 
minstens 4.000 plaatsen tekort in de kinderopvang. En Antwerpen telt slechts 1 jeugdhuis per 
12.500 jongeren! De ring is een open riool en de geplande Oosterweelverbinding zal onze 
omgeving nog ongezonder en nog onleefbaarder maken. Onveiligheid en agressie op straat 
nemen toe. Intussen bespaart de Lijn en zullen de wachtrijen voor de overvolle trams en bussen 
verder toenemen… 

Wij willen de crisis niet betalen!
De economische crisis zorgt voor een daling van allerhande inkomsten en een stijging van 
de uitgaven vermits inwoners vaker een beroep doen op het OCMW. Ook in Antwerpen zal er 
overgegaan worden tot het verhogen van belastingen en taksen en zal er bespaard worden 
op sociale uitgaven. Janssens, De Wever en co zullen beweren dat ze geen andere keuze 
hebben. Al zijn het hun partijgenoten die op het federale en Vlaamse niveau jarenlang liberale 
cadeaus hebben uitgedeeld aan de banken en grote bedrijven waardoor de gemeenschapskas 
werd geplunderd.  Bovendien beschikt een gemeente wel degelijk over hefbomen waarmee een 
ommekeer mogelijk is. Maar liever dan dat kiest het stadsbestuur voor prestigeprojecten en het 
aantrekken van investeringen die enkel de allerrijksten, de vastgoedspeculanten en gefortuneerde 
toeristen plezieren.
 

Antwerpen verdient beter!
De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 mogen niet herleid worden tot een 
tweegevecht tussen Patrick Janssens en Bart De Wever. Dit is een valse keuze, aangezien 
beiden zich voorbereiden op een verdere uitverkoop van de stad en een afbouw van de sociale 
voorzieningen. Kortom, alles wat aan de basis ligt van de problemen die we dagdagelijks ervaren.

Antwerpen verdient beter: een stad die écht voor iedereen is met een stadsbestuur dat kiest voor 
sociale prioriteiten in plaats van glitter en glans. Er is nood aan een stadsbeleid dat investeert in 
degelijk onderwijs, een gezonde leefruimte, huisvesting, werkgelegenheid en mobiliteit in plaats 
van dienstbetoon aan projectmakelaars en de aandeelhouders van banken en grote bedrijven. 

Rood! legt zich niet neer bij de huidige gang van zaken. Er is nood aan échte socialisten. Daarom 
dient Rood! een lijst in voor de gemeenteraadsverkiezingen. De kandidaten van Rood! zijn stuk 
voor stuk geëngageerde en - vooral - gewóne vrouwen en mannen. Zij zien socialisme als een 
politiek ten dienste van ‘het gewoon volk’. 

Rood! verenigt mensen die opkomen voor een leefbare, sociale en democratische stad. Mensen 
die de sp.a verlaten hebben uit onvrede met de asociale koers van deze partij alsook leden van 
linkse partijen zoals LSP en SAP, vakbondsmensen en activisten uit de sociale bewegingen... 
Kortom: eenheid in verscheidenheid!



« Antwerpen moet écht van de 
Antwerpenaren zijn.  Meer inspraak 
voor het gewone volk  en voorrang voor 
onderwijs, huisvesting en openbaar 
vervoer zijn mijn prioriteiten »

•	 51 jaar
•	 Berendrecht

Arbeider en 
hoofdafgevaardigde 
ABVV BASF 
Antwerpen

•	 32 jaar
•	 Antwerpen

Onderwijzeres in het 
gemeenschapsonderwijs

« Een gemengde school met kwaliteitsvol 
onderwijs voor álle Antwerpse leerlingen 
is wat mij nauw aan het hart ligt. Jonge 
gezinnen moeten toegang krijgen tot 
degelijke sociale huisvesting, in de 
stadskern en in de rand. »

•	 53 jaar
•	 Merksem

Districtsschepen in 
Merksem

« Ik zet in op groene wijken waar het 
goed om leven is, een uitbreiding van het 
sportaanbod en zal er ook op toezien dat 
de lokale economie verder ondersteund 
wordt en de middenstanders in onze stad 
kansen krijgen »

•	 25 jaar
•	 Deurne

Leraar in het 
gemeenschapsonderwijs,  
Lid van de Linkse 
Socialistische Partij (LSP)

 « Voor mij komen de sociale noden van 
de Antwerpenaren op de eerste plaats. 
Ik wens De Wever veel succes met zijn 
dieet, maar verzet me tegen zijn beleid 
waardoor de gewone mensen op droog 
zaad gezet worden. »

•	 52 jaar
•	 Deurne

Milieuambtenaar bij 
Stad Antwerpen en 
woordvoerder Rood!

« De Sp.a heeft het socialisme vaarwel 
gezegd. De inwoners van Antwerpen 
moeten kunnen kiezen voor échte 
socialisten en voor een sociale en 
democratische stad.  »

Jarmo Van Regemorter

Frank Baeyens

Elke Heirman

Ivo Janssen

Erik De Bruyn

Lijsttrekker

2-de plaats

3-de plaats

Lijstduwer



De 10 speerpunten van ROOD! in Antwerpen
1. Meer investeren in sociale woningen (min. 25.000) van goede kwaliteit  en verspreid over de 

hele stad.
2. Verhogen van het budget van het stedelijk onderwijs en het OCMW met 10%;  Kwaliteitsvol 

en toegankelijk onderwijs voor iedereen; Gegarandeerde ondersteuning voor mensen die het 
moeilijk hebben. 

3. Creëren van 5000 nieuwe plaatsen in de openbare kinderopvang om gratis en kwaliteitsvolle 
opvang te voorzien voor elke baby en peuter in de eigen buurt.

4. Investeren in openbaar vervoer om het aanbod fors uit te breiden en gratis te maken; bus en 
tram als sleutel van een beter mobiliteitsplan in de stad. 

5. Geen Oosterweelverbinding maar het meccano-tracé uitvoeren; met inspraak van alle 
betrokkenen en met respect voor leefbaarheid van stad en de rand.

6. Werk maken van kwaliteitsvolle tewerkstelling bij de stad en het herstel van degelijke 
openbare dienstverlening.

7. Democratie van de wijk tot ‘t Schoon Verdiep. reële inspraak van de bevolking in de 
beleidsbeslissingen, verkozen wijkcomités met bevoegdheden, stop de GAS(=’pest’)-boetes.

8. Stop uitsluiting, discriminatie en racisme! Voor praktijktests bij interimkantoren, 
huisvestingsmaatschappijen en uitgaansgelegenheden. Voor meer diversiteit in het politiekorps.

9. Uitbreiden van betaalbare ontspannings- en uitgaansmogelijkheden: meer jeugdhuizen en 
financiële	ondersteuning	van	jongeren	met	ideeën	en	initiatieven.

10. Stopzetten van de terugbetaling van de stadsschuld (opbrengst: 52 miljoen euro/jaar) en een 
halt aan de peperdure prestigeprojecten.

Neem contact met Rood!
antwerpen@roodlinks.be - antwerpen.roodlinks.be

www.roodlinks.be
Ernest Van Dijckkaai, 21 -  2000 Antwerpen

Tel:  0472 87 05 88

Doe mee!
Vind je ook dat er nood is aan échte 
socialisten in Antwerpen? Vind je ook dat 
sociale noden prioriteit moeten krijgen 
i.p.v. de citymarketing?  Vind je ook dat 
er een antwoord moet komen op het 
neoliberale besparingsbeleid?

Kom dan naar 1 van onze activiteiten; of 
nog: ondersteun de kiescampagne van 
Rood!	 	 Hang	 een	 affiche	 voor	 je	 raam,	
help ons met het verspreiden van de 
flyers,	doe	een	financiële	gift…	

Je kan ook lid worden van Rood!
Contacteer ons! (zie contactgegevens onderaan)

Kalender
•	 Zaterdag 22 september - 20u30 

Benefietspektakel	Meccano-tracé	(org: Ademloos) 
De Roma 
Turnhoutsebaan 286, Borgerhout

•	 Zaterdag  29 september 
Verkiezingsmeeting Rood! - Merksem 
Zaal Bart 
Sint-Bartholomeustraat 9a, Merksem 
Meer info volgt!

•	 Zaterdag 6 oktober - 15u 
Verkiezingsmeeting Rood! - Antwerpen 
Elcker-Ik Centrum 
Breughelstraat 31-33, Antwerpen

•	 Zondag 14 oktober 
Stem op Rood!

Giften zijn welkom op IBAN BE97 0003 2555 6349 met BIC BPOTBEB1 op naam van ROOD
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