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Voeten

Wandel mee door ‘t Stad
Voeten? Jawel, die naam prijkt trots aan mijn deurbel. Vroeger
nochtans mee geplaagd geweest. Wist u dat er veel spreekwoorden met ‘voeten’ bestaan? Geloof me, ik ken ze sinds mijn
jeugd allemaal. Maar nu ben ik blij met mijn achternaam. Hij blijft
hangen. Handig als je opkomt voor de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen. Bij de CD&V dan nog wel. Op plaats 4. Misschien
wordt het tijd om mezelf voor te stellen: ik ben Sam. Aangenaam!
Ik wil me engageren voor onze stad. Ambassadeur zijn voor alle
Antwerpenaren, en dus ook voor u. Onze stad is de mooiste
van de wereld - dat wist u al. Maar we moeten ambitie durven
tonen. En daar heb ik zo mijn ideeën over. In dit boekje maakt
u daarom kennis met zes duo’s die verschillende generaties
Antwerpenaren vertegenwoordigen. Wat onze stad voor
hen kan betekenen, licht ik telkens graag toe. Het zijn echte
mensen, echte verhalen, echte ideeën. Gaat u mee op wandel?

Mijn eigen
wandeling

1988
30

geboortejaar
jaar in Merksem
Tweelingpapa van
Lou & Céleste

1.116

pampers ververst
Maki: Scoutstotem

21 jaar gebasket

7x

medailles Ten Miles

1x

medaille Marathon

Maar laten we eerst met mezelf beginnen.
Ten Voeten uit.
zondag = frietjesdag

12

jaar actief bij CD&V

sam.voeten@gmail.com

5.625 koffies gezet
tijdens studentenjob

facebook.com/samvoeten

Reneeke = ons konijntje

@samvoeten

www.samvoeten.be

“Iedereen zegt dat we heimwee gaan krijgen naar onze
studententijd, maar we staan echt te popelen om de
volgende stap in ons leven te zetten!”

Joerik (28) & Christof (30), ondernemers
- Op ’t Eilandje
In Antwerpen komen dromen uit, daarvan zijn Joerik en Christof het levende
bewijs. Joerik richtte Elite Athletes op,
een opleidingscentrum voor basketballers.
Christof serveert in Bar Tikila dan weer
de beste tequilacocktails van ’t Stad.
Ondernemerschap als dit moeten
we koesteren én stimuleren. Antwerpenaren hebben immers veel in hun
mars.

Lamya (21) & Wendy (24), studentes

• Betere afstemming over wegenwerken en stadsontwikkeling
is noodzakelijk. Ploegenarbeid kan
waar mogelijk een oplossing zijn.
• Horecazaken kunnen beroep
doen op flexibele terrasregels.
• Antwerpen moet - mits goede
afspraken - ook ’s nachts kunnen
bruisen. Een Antwerpse nachtburgemeester vormt de brug tussen het nacht- en studentenleven,
de horeca en de buurt.

Joerik: “De wegenwerken in Antwerpen
deden mijn zaak geen goed.”

- In de Agora, hartje Antwerpen
Lamya en Wendy zijn bijna afgestudeerd en in de fleur van hun leven.
Net als 160.000 andere Antwerpenaren
zijn zij jonger dan 25 jaar. Wist u dat
Antwerpen de snelst verjongende stad
is van het land? Al dat jeugdig geweld
verdient fysieke en mentale ruimte om
zich te ontplooien.

• De stad maakt ‘hamsterkopen’
mogelijk. Na een poosje te huren
kan je de woning aan het resterende bedrag aankopen. Ideaal voor
mensen met weinig startkapitaal.

• Met hun migratie-achtergrond én
als vrouw moeten Lamya en Wendy
zich harder bewijzen. We dulden
geen discriminatie op basis van
geslacht, leeftijd of afkomst op de
arbeids- en huurmarkt.

Christof: “Dat herken ik.
Stadsontwikkeling moet toch samen
gebeuren met de lokale ondernemers?”

Papa’s Sven (37) & Tom (35)
- Aan het Groenendaalcollege van Merksem

An: “Jij wordt
een top-mama!
Een kind staat
centraal in je
wereld.”

Evelien: “Geen idee wat
te verwachten met zo’n
kleine baby!”

Sven heeft drie kinderen, Tom twee. Zelf
denken ze daar niet aan, maar wist je dat
één op vijf jonge gezinnen wegtrekt uit
onze stad?
Met gerichte belastingverlagingen maken we bepaalde Antwerpse wijken aantrekkelijk voor gezinnen. De focus ligt nu
teveel op te dure en te kleine nieuwbouw.
• Pesten op school krijgt extra aandacht.
• Scholen kunnen intekenen op lucht zuiveringsinstallaties.

An (30) met zoontje Alesso (3)
& mama in spé Evelien (30)
- In Hof De Bist, Ekeren
An en Evelien, brunette en blondie. Al
18 jaar zijn ze boezemvriendinnen. Hun
kroost moet - net als àlle Antwerpse
kinderen - in gezonde, veilige buurten
kunnen opgroeien.
Dat wil zeggen: voldoende groene
speelruimte, zo zuiver mogelijke lucht
en gerichte controles tegen snelheidsduivels in woonwijken.
Evelien beviel van een gezonde zoon.

• Een stedelijke geboortepremie
feliciteert ouders met hun wonder.
• Alleenstaande mama’s krijgen
waar nodig extra steun voor de
kinderopvangfactuur.
• Sneller dan verwacht nieuw
werk? We breiden de occasionele
opvang uit.

Sven: “Op de school waar ik lesgeef,
hoor ik ouders soms twijfelen om
weg te trekken uit Antwerpen.”

• Het inschrijfsysteem voor scholen
moet eerlijker. De keuze van de ouders
moet het belangrijkste criterium worden.
• Elk gezin is verschillend, dus ook hoe ze
zich verplaatsen. Straten moeten veiliger
zodat Sven zijn kinderen met een gerust hart
kan laten fietsen. Premetrostations moeten
toegankelijker zodat Evelien overal met haar
buggy geraakt.
De auto blijft partner in Toms gezin. Daarom
géén autopestbeleid maar een nieuw mobiliteitsevenwicht met betrouwbare alternatieven die de Antwerpenaar écht overtuigen.

Tom: “Dat verbaast me
niet, als je kijkt naar de
Antwerpse woningprijzen
en de mobiliteit.”

Nancy: “Ik wil van mijn kleindochter
kunnen genieten op een grasperk zonder
zwerfvuil.”

Gilberte (78) & Maris (81)
- In het Gemeentepark van Merksem
Er bestaat niet zoiets als ‘dé senior’,
dat bewijzen mijn twee grootmoeders.
Bomma Maris woont al meer dan 80 jaar
in Merksem. Bomma Gilberte kwam na
het overlijden van haar man terug naar
haar geboorteplek. De een is slecht te
been, de ander ontdekt al wandelend
elke dag wel iets nieuws.
• Waar De Lijn het laat afweten,
zorgen stad en districten voor
stap-op-stap-af-bussen die een
specifiek traject voor senioren bedienen. Er komt meer aandacht
voor vlakke voetpaden en voldoende rustpunten.

Luc: “Iedereen moet z’n ding kunnen doen,
zonder commentaar van anderen en met
wederzijds respect.”

• We gaan voor levensloopbestendige woningen dankzij woonadvies, premies en hulp bij het vinden
van een aannemer. Een warme
hulplijn zorgt ervoor dat buren elkaar kunnen helpen.

• Meer ontmoetingsmomenten
en danscafés voor senioren geven
vriendschap en romantiek een duwtje in de rug.

Luc (50) & Nancy (52)
- Op ’t Zuid
Luc en Nancy zijn generatiegenoten
met elk hun eigen verhaal. Luc heeft
een zoon en een dochter en geniet nu
al drie jaar met zijn vriend van het leven.
Hij woont in Borgerhout. Happy single
Nancy heeft twee dochters en woont
op ‘t Eilandje.

• Deze stad draait op openheid
en wederzijds respect. Volledige
nultolerantie voor seksuele intimidatie, (verbale) agressie en haatmisdrijven. Elke klacht wordt serieus behandeld.

Alle Antwerpenaren moeten zonder
uitzondering zorgeloos kunnen wonen
en leven. Voor asociaal gedrag is geen
plaats. Samenlevingsregels zijn simpel
en worden gevolgd. Niemand mag een
ander iets opleggen.

• Mobiele camera’s en extra politiewijkteams sporen ‘kleine’ overlast actief op.
• Betrapte sluikstorters krijgen een
stevige boete en worden op verplichte bezemdienst gestuurd. We
ontharden 15 % van onze stad.

Maris: “Ik heb het geluk
dat mijn man me nog
overal naartoe brengt.”

Gilberte: “Hopelijk
kan ik nog lang alleen
in mijn appartement
blijven wonen.”

Onze droom

In het stemhokje
gemeenteraad Antwerpen
(élke Antwerpenaar*)

Mijn naam is Sam Voeten.
Al drie decennia leef ik in deze stad, geboren en getogen in
Merksem. Mijn rugzakje met ervaringen vult zich dag na dag.
Ik groeide hier op, ging naar school en begon te werken. Na
de ontmoeting met de liefde van mijn leven, werd ik vorig jaar
ook papa van een tweeling. Dat vaderschap heeft mijn blik
op Antwerpen opnieuw verrijkt. Plots viel een slecht onderhouden fietspad me sneller op. Maakte ik me meer zorgen over
de luchtkwaliteit. Miste ik liften bij de premetrostations waar ik
met mijn buggy aankwam. Eens te meer ging ik beseffen hoe je
in élke levensfase op een andere manier geconfronteerd wordt
met de keuzes van het beleid. Precies zoals ook de twaalf
Antwerpenaren die u in dit boekje leerde kennen aantonen.
Dat beleid wil ik nu vormgeven, samen met u. Samen met u
wil ik bouwen aan de fysieke én mentale architectuur van onze
stad, zodat elke generatie zich hier thuis voelt. Want elke
generatie heeft noden en vragen. Met concrete voorstellen
kunnen we hun levenskwaliteit aanzienlijk verhogen.
Antwerpen staat op een kruispunt. We leven hier samen met
heel veel verschillende mensen en soms worden onze waarden
uitgedaagd. Samenleven is geen eenrichtingsverkeer. Het is
een ploegsport. Mét spelregels. Wie die niet volgt, moet zich
verantwoorden. En wie respect heeft voor ’t Stad en haar inwoners, hoort zich hier thuis te voelen. Respect geven, is respect krijgen.
De Antwerpenaar laat zich niet graag in één hokje steken. Net
daarom voel ik mij thuis bij CD&V. Ik geloof niet in de opdeling
links-rechts. Ze polariseert onze stad en helpt de Antwerpenaar
geen meter vooruit. Maar vooruit moeten we blijven gaan: naar
een duurzame stad waar elke generatie zich thuis voelt. Met
een ambitieuze visie die niet in één hokje past.

Mijn naam is Sam Voeten. A-Typische CD&V’er,
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SAM VOETEN

districtsraad

(enkel Merksemnaren)
* inwoners van Antwerpen, Borgerhout,
Berchem, Berendrecht, Zandvliet, Lillo, Ekeren,
Deurne, Merksem, Hoboken en Wilrijk.

Mijn naam is Sam Voeten. A-typische CD&V’er, 100% ’t Stad.
Wist u dat ik geboren ben op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen in 1988?
Politiek is mijn passie, Antwerpen de droomstad om die te beleven. U vindt mij vol
overtuiging op plaats 4 van de CD&V-lijst (lijst 3) voor de gemeenteraadslijst, waar
élke Antwerpenaar voor kan stemmen. Merksemnaren vinden mij ook nog eens
terug op dezelfde plek op de districtslijst. U kan trouwens op meerdere personen
binnen één lijst stemmen.
Mijn vraag aan u is ondubbelzinnig: mag ik uw stem en vertrouwen om zes jaar
lang uw voet tussen de deur te zijn in de Antwerpse gemeenteraad? De ambassadeur van uw Antwerpse belangen. Inzet: 4 keer alles wat ik heb.
Dat beloof ik u.

Antwerpen. Thuishaven voor elke generatie.
VU: Daniel Tack, Nieuwdreef 97/6 2170 Merksem - verkiezingsdrukwerk

