
Open brief aan de Antwerpse gemeenteraadsleden 
 
  
Geachte Collega, 
 
  
Gisteren ontving u - net zoals alle Antwerpenaren - via de postbedeling het jongste nummer van het 
informatieblad van het Antwerpse stadsbestuur 'De Antwerpenaar'. Het betrof een extra-nummer, 'De 
Staat van de Stad'. Groot was mijn verbazing toen ik in 'De Antwerpenaar' een zes bladzijden lang 
overzicht vond van het Antwerpse bestuursakkoord. Iedere Antwerpenaar wordt overigens 
uitgenodigd om via de officiële website van de Stad Antwerpen kennis te nemen van het volledige 
bestuursakkoord. Vanaf 16 januari kunnen gedrukte exemplaren van het bestuursakkoord 
trouwens afgehaald worden in de stadswinkel op de Grote Markt. 
  
Mijn verbazing en ontgoocheling is wellicht ook de uwe. Inderdaad, volgende week maandag 15 
januari vindt een speciale zitting van de Antwerpse gemeenteraad plaats ter bespreking en stemming 
van het Antwerpse bestuursakkoord. Blijkbaar houdt het Antwerpse stadsbestuur geen of nauwelijks 
rekening met het standpunt en het oordeel van de gemeenteraad. Door de publicatie van 'De 
Antwerpenaar - Staat van de Stad'  wordt de volledige gemeenteraad voor een voldongen feit 
geplaatst. Door voorbij te gaan aan de gemeenteraad, vervalt ook de democratische controle en is er 
geen mogelijkheid meer tot een open debat. Kortom, de gemeenteraad zit er bij voor spek en bonen. 
  
Samen met u durf ik te pleiten voor een herwaardering van de Antwerpse gemeenteraad. Over de 
grenzen van meerderheid en oppositie moeten we in alle duidelijkheid durven stellen dat het 
onaanvaardbaar is dat de gemeenteraad opzij geschoven wordt en behandeld wordt als een 
'noodzakelijk kwaad'.  Ik durf dan ook te pleiten voor een gemeenschappelijk signaal van alle 
Antwerpse gemeenteraadsleden gericht aan het college van burgemeester en schepenen. Het kan 
toch niet de bedoeling zijn dat de gemeenteraad enkel nog functioneert als een democratisch 
schaamlapje ter legitimering van beslissingen die achter de schermen door een kleine groep van 
politici genomen worden.  
  
De eerstvolgende gemeenteraad dreigt een maat voor niks te worden. Het is zeer de vraag in 
hoeverre de schijnvertoning die op 15 januari opgevoerd wordt nog enig nut heeft. Daarom ook reken 
ik erop dat ieder van u zijn protest zal laten horen. Vanaf het begin van de legislatuur moet het 
Antwerpse stadsbestuur beseffen dat de gemeenteraad niet bestaat uit een slaafs groepje ja-knikkers 
maar uit mondige en kritische vertegenwoordigers van de Antwerpse bevolking.  
 
   
Met de meeste hoogachting, 
 
  
 
 
Filip Dewinter 
 


