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Heeft de grootste coalitiepartner N-VA de regie binnen de Bour-
gondische coalitie strak in handen of laten Vooruit en Open Vld
van zich horen? Op die vraag weten we maandagavond tijdens de
gemeenteraad een antwoord. Op basis van de raadscommissies
afgelopen week lijkt het erop dat beide coalitiepartners burge-
meester Bart De Wever (N-VA) en schepen van Mobiliteit Koen
Kennis (N-VA) niet tegen de haren willen in strijken. 

Op de agenda staan maandag twee onderwerpen die voor dei-
ning zorgen in de stad. Het dodelijke verkeersongeval in de Lange
Leemstraat zette het debat over de plek van de wagen en de ver-
keersveiligheid op scherp. De tussenkomsten van Antwerps
Groen-fractieleider Imade Annouri in de raadscommissies van
Kennis en schepen van Openbaar Domein Claude Marinower
(Open Vld) waren een verademing. Hij wilde weten op basis van
welke elementen beslist is om de conflictvrije regeling aan het
kruispunt Lange Leemstraat terug te draaien. Welke schepenka-
binetten waren daarbij betrokken? En wie is verantwoordelijk?
Op die laatste vraag kreeg hij een duidelijk antwoord van Marino-
wer. De bevoegdheid en de verantwoordelijkheid liggen bij de
mobiliteitsschepen. In de eerdere communicatie werd aangege-
ven dat het een collectieve verantwoordelijkheid was. 

Het leek wel een eeuwigheid geleden dat een gemeenteraadslid
nog met zo’n precisie een dossier opbouwde voor het politieke de-
bat in de raad. De Vooruit-fractie, een partij die zich in het verle-
den toch kritisch uitliet in het mobiliteitsdebat, geraakte niet ver-
der dan vragen te stellen over de ongevallen met steps en de vast-
stelling dat fietsers in een fietsstraat bijna van hun sokken
worden gereden. Terechte vragen, maar compleet naast de kwes-
tie in het debat rond het ongeval in de Lange Leemstraat. 

Open Vld-fractieleidster en toekomstig schepen Erica
Caluwaerts zweeg. Opmerkelijk, want zij zei in een recent inter-
view dat ze rond mobiliteit eens een goed, diepgaand gesprek wil
hebben met schepen Kennis. Haar toekomstig collega en partijge-
noot Willem-Frederik Schiltz stond wel al eens met zijn fiets bo-
ven het hoofd op protestacties rond verkeersveiligheid.

Het tweede thema was het skateverbod op de Scheldekaaien.
Daarover bleef Vooruit helemaal stil, terwijl fractieleider Hicham
El Mzairh juist een pleitbezorger is van urban culture en sports.
Jeugdschepen Jinnih Beels (Vooruit) bevestigde dat er geen over-
leg was met de skaters. De stedelijke jeugdraad sprak zich uit te-
gen dit verbod. Het citaat van Beels van december 2020 klinkt nu
nogal hol: “We willen een beleid voeren voor, door en met de jon-
geren”. Wie liet zich nu rollen in dit skateverbod: de fractieleider
of de Vooruit-schepenen?

Het is uitkijken naar het debat in de gemeenteraad. Verdedigen
Vooruit en Open Vld hun eerder ingenomen standpunten of slik-
ken ze die in het belang van de rust binnen het schepencollege in?
Niet alleen vanuit de oppositiebanken, maar ook vanuit de N-VA
zal aandachtig worden geluisterd naar Vooruit en Open Vld.

De Week van...
Sacha Van Wiele

Elke zaterdag blikt een stadsreporter terug op de 
gebeurtenissen van de voorbije week

van nostalgie. In een vriendelijke
setting. Met een vette knipoog
naar Spanje en Portugal.” 

Dat is Casa Conservas, een wijn-,
sherry- en tapasbar waar je de ziel
van het zuiden proeft. De ster van
de tapas en gerechten? Vis uit blik.
“Of beter: ingeblikte cultuur”, zegt
Carla. “Want in Spanje en Portu-
gal zijn die visconserven een deli-
catesse. Echte smaak- en vitami-
nebommen die zich lenen tot de
heerlijkste hapjes en gerechten.
Ook onze wijnen en sherry’s zijn
een feestje voor je smaakpapillen.”

Ook slaatjes
Niet alleen willen ze met Casa

Conservas vis in het algemeen wat
meer leven inblazen, ook het con-
cept met de conserven was vroe-
ger een hit bij ons. “Veel jongeren
weten dat niet meer”, zegt Carla.
“Ik weet nog heel goed dat sar-
dientjes uit blik een lekkernij was

Carla Antens (53) gaat geregeld
een vriendin bezoeken in Portu-
gal. “Ik ben helemaal weg van het
land en deed daar mijn inspiratie
op. Je hebt er nog zoveel van die
typische tapasbarretjes met vis in
blik met een lekker wijntje erbij.
Telkens dacht ik: ‘dat moet bij ons
toch ook werken’. Et voila.”

Veel getwijfel later, zag Casa Con-
servas het levenslicht. “We had-
den ons geen betere start kunnen
dromen.” Zelf omschrijven Carla
en haar vennoot Wim Schuur (51)
hun zaak als volgt: “Wij serveren
vis met een verhaal en de smaak

Een tweetal weken nu schittert er 
een nieuwe horecazaak op de Var-
kensmarkt. Visrestaurant Casa 
Conservas zorgt voor nieuw leven 
op de markt en wil dat ook doen 
met vis…uit blik. Van ansjovis, 
over sardientjes en makreel tot 
tonijn.

bij m’n grootouders.” 
Geen zin in vis? Er is wel een al-

ternatief voor wie het toch niet zo
voor die degustatiebordjes met
ansjovis, sardientjes, makreel tot
tonijn heeft. “We serveren het
broodje ‘difana’ met varkensvlees,
maar ook slaatjes en hamburger-
broodjes met vis.”

Vakantie 
Leuk weetje: Raoul Pena werkt in

Casa Conservas en is een Span-
jaard die jaren in het bekende res-
taurant Galicia op de Paarden-
markt stond. “Het is hier altijd een
beetje vakantie”, gaat Carla ver-
der, “want alle talen worden door
elkaar gesproken.”

Als het concept van Casa Conser-
vas aanslaat, zit er al een tweede
vestiging in de pijplijn.

i Varkensmarkt 1, 2000 Antwerpen, 
www.casaconservas.be

SASKIA CASTELYNS

ANTWERPEN 

“Een delicatesse in 
Spanje en Portugal”

Casa Conservas op Varkensmarkt doet het met vis in blik

Carla Antens en Raoul Pena brengen de smaak van Spaanse vis naar ’t Stad. FOTO RR
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Vierde Paleisrun door gerechtsgebouw

In en rond het Vlinderpaleis vond vrijdag de Paleisrun plaats, voor de vierde keer al. Bij die-
recreatieve loop verzamelt iedereen die iets met justitie te maken heeft, van het parket tot
de rechtbank van eerste aanleg. En er wordt ook geld ingezameld voor goede doelen. Dat
was dit jaar voor Kom op Tegen Kanker en de getroffenen van de wateroverlast in Wallonië.
(atv)
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PIVA geeft leerlingen vaccin op school 

Bij PIVA aan de Desguinlei werden vrijdag dertig scholieren en enkele medewerkers van de
school gevaccineerd. “Hoe meer leerlingen we kunnen vaccineren, hoe kleiner de kans dat
klassen in quarantaine moeten en leerlingen opnieuw thuiszitten. Daarom dit laagdrempe-
lig aanbod. En zo goed als alle tot nu voorziene tijdsloten zijn ingevuld”, zegt schepen van
Onderwijs en Jeugd Jinnih Beels (Vooruit). (blg)
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