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‘Tja, dan zitten wij in de oppositie’
Voorzitter Spirit-Antwerpen over gemeenteraadsverkiezingen 2006
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dat zijn naam ongeveer nergens wordt
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vermeld. Toch geeft hij blijk van een

Antwerpen is een ploeg hardwerkende
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anderzijds. De decentralisatie en de
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geen lager niveau wordt opgericht. De
een kartel te vormen, maar Johan
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begrijp de analyse van Ludo Van
Campenhout (VLD-schepen die Groen!
liever niet in het volgende stadsbestuur
ziet, nvdr). Wij willen in zee gaan met
iedereen die op een democratische
manier omgaat met de problemen in
de stad, dus niet met het VB.’
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het VB in zijn eentje een

absolute meerderheid halen in één van
de districten, tja, dan zitten wij in de
oppositie.
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‘ n ons programma staat de wijk
centraal en de vervreemding tussen
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welke binding een district met de stad
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De partij NEE
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NEE cultiveert de

antipolitiek. Wat ze wel goed doen is
reclame maken: de traditionele partijen
zouden ook meer deur aan deur
moeten rondgaan.’
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