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Huidig vicepremier en lijsttrekker voor CD&V in Antwerpen Kris Peeters laat zich voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober
flankeren door twee dames. Caroline Bastiaens, Antwerps schepen van Cultuur, krijgt de tweede plaats op de kieslijst, gevolgd door
Nahima Lanjri, Kamerlid en districtsraadslid in Borgerhout.

“Met Caroline en Nahima hebben we twee kandidaten met een indrukwekkende staat van dienst en een groot hart voor 't Stad”, zegt
Kris Peeters. “CD&V Antwerpen heeft ambitie. In de komende zes jaar moet deze stad op alle vlakken uitgroeien tot een internationaal
voorbeeld. Van duurzame en vlotte mobiliteit over het terugdringen van de armoede, tot het versterken van de veiligheid door de
georganiseerde misdaad met wortel en tak uit te roeien. Caroline en Nahima zijn uitstekende kandidaten om die ambitie waar te
maken.”

“Antwerpen proper maken”

Bastiaens volgde in 2016 de naar de privésector vertrokken Philip Heylen op als schepen van Cultuur, Economie, Stads- en
Buurtonderhoud, Patrimonium en Erediensten. Eerder zetelde ze in het Vlaams Parlement en was ze Antwerps gemeenteraadslid. Als
uittredend schepen wil ze verder blijven bouwen op een propere, aangename en leefbare stad. “Antwerpen proper maken en houden
is een uitdaging”, zegt Bastiaens. “Daar zetten we nu al zwaar op in en dat moeten we blijven doen. De pakkans voor wie zich niet aan
de regels houdt, moet omhoog.”

“Om de stad aangenaam te houden, moet er ook meer groen zijn. We realiseren dit jaar nog verticale tuinen in de stad, maar ook
tuinstraten en samentuinen moeten we verder ondersteunen. En om een stad leefbaar te maken, speelt ook cultuur een grote rol. Om
de Antwerpenaren elkaar te laten ontmoeten, verenigingen te betrekken en ervoor te zorgen dat iedereen zich kan thuisvoelen in onze
stad.”

Weten, werken en welzijn

Nahima Lanjri maakt van weten, werken en welzijn haar speerpunten. “Een op de vijf kinderen in Antwerpen wordt geboren in een
kansarm gezin”, zegt Lanjri. “Een vijfde van de mensen in armoede vindt zijn weg naar hulpverlening niet. Daar moeten we sterk op
inzetten. Ook onze ouderen moeten we blijven betrekken als actieve burgers die deelnemen aan onze samenleving.”

“En ook diversiteit mag niet worden vergeten. De helft van de Antwerpenaren heeft allochtone roots, ook ik ben daar een voorbeeld
van. Maar binnen die diversiteit zijn nog verschillen, zoals jong en oud, man en vrouw ... Die diversiteit is een rijkdom. Binnen onderwijs
moeten we de capaciteitsproblemen oplossen en werk maken van betere begeleiding voor onze jongeren. We hebben elk talent nodig
in onze stad. De essentie van politiek voor mij is bezig zijn met de dingen die mensen echt bezighouden: goed onderwijs, jobs en zorg
voor wie zorg nodig heeft.” (jas)
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