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De Antwerpse gemeenteraad
boog zich maandagavond over de
begroting. Antwerps burgemees-
ter Bart De Wever (N-VA) was blij
dat zijn stad financieel nog altijd
gezond is. Hij was echter niet
blind voor de mogelijke gevolgen
van de crisis op lange termijn.

“De uitdaging is om te beletten
dat corona ons onderuit zal ha-
len”, zei De Wever. “Als deze pan-
demie nog lang duurt, zal die ze-
ker een impact hebben op de fi-
nanciën. Gelukkig is dat nu nog
niet het geval. Corona heeft ons
nog niet gedwongen om te
schrappen in investeringen.”

Bij de oppositiepartijen waren ze
vooral verbaasd dat het stadsbe-
stuur gewoon beleid voert alsof er
geen corona is. 

“De wereld is volop aan het ver-
anderen, maar voor het stadsbe-
stuur is het business as usual”, zei
Ilse van Dienderen (Groen). “Er
wordt vastgehouden aan het be-
stuursakkoord. De burgemeester
gaat er prat op dat dit een investe-
ringsbestuur is.”

Dezelfde kritiek kwam er van
PVDA en CD&V. “De realiteit wij-
zigt, maar de stad zet koppig ver-
der”, zei Peter Mertens (PVDA).

Sam Voeten (CD&V) vreesde iets
anders. “De coronacrisis lijkt het
stadsbestuur wel in slaap te wie-
gen”, vond het gemeenteraadslid.

“Ik mis elke besef van de broze
plekken die zichtbaar zijn gewor-
den door de pandemie. Er wordt
daar ook niet op geanticipeerd.
Het enige dat we horen, is dat het
wel in orde komt.”

Compensatiefonds
Sam Van Rooy (Vlaams Belang)

vreesde van zijn kant dat een
compensatiefonds voor de gevol-
gen van corona met 65 miljoen
euro te weinig gaat zijn.

Op de meerderheidsbanken
klonk dat weer een ander verhaal.
Daar werd het schepencollege
juist geloofd om de inspanningen
die worden geleverd. Franky Lo-
veniers (N-VA) was blij dat de
mindere inkomsten door corona
niet worden gecompenseerd door
extra belastingen voor de Antwer-
penaars.

“Het is goed dat we vasthouden
aan investeringen”, zei Loveniers.
“We willen dan ook de geschiede-
nis in gaan als een investeringsle-
gislatuur, niet als een coronale-
gislatuur.” En het was volgens
Vooruit-fractieleider Hicham El
Mzairh dankzij het goede financi-
ele beleid dat er voldoende ruim-
te is om de coronaklappen op te
vangen. “De oppositie ziet dat
misschien niet, maar de Antwer-
penaar wel”, aldus El Mzairh.
Open Vld-fractieleider Erica Calu-
waerts sloot zich aan bij haar col-
lega van Vooruit. (svw)

Volgens de Antwerpse oppositie 
blijft het schepencollege blind 
voor de gevolgen van de 
coronacrisis. De 
meerderheidspartijen zijn dan 
weer blij dat ondanks de 
inspanningen met betrekking tot 
de pandemie het stadsbestuur 
volop blijft investeren. “We 
willen de geschiedenis ingaan als 
een investeringslegislatuur”, zegt 
Franky Loveniers (N-VA).

ANTWERPEN 
Oppositie verwijt meerderheid coronablindheid 

“De realiteit wijzigt, 
maar het stadsbestuur 
doet koppig verder”

Burgemeester Bart De Wever vreest de impact van corona op de stadsfi-
nanciën, als deze crisis nog lang blijft duren. FOTO JORIS HERREGODS

want als de koek daar breekt, is
het opnieuw beginnen.” 

Vorm op maat gemaakt 
Erg opmerkelijk: er bestond geen

vorm van deze afmeting. Oud-
leerkracht Albert Van Wassenho-
ve heeft een voorliefde voor
streekspecialiteiten en gerechten.
Op een antiekmarkt in Nederland
had hij al een speculaasplank op
de kop kunnen tikken van 1,50 m
x 26 cm. Een grotere was niet te
vinden omdat de grootte vooral
beperkt wordt door de oven waar-
in moet worden afgebakken. En
welke hedendaagse bakker be-
schikt nog over een oven waar
grote sinten in passen? “Daarom
dat de meeste koeken van zulke
afmeting aan elkaar geplakt zijn.”
PIVA heeft wel zo’n oven van 1,85
meter diep en 35 centimeter
breed.

Langer in de oven
Deze vorm is dus speciaal ge-

maakt voor de wereldrecordpo-
ging. “Normaal moet zo’n koek

“Apetrots zijn we”, reageert Hei-
di Wittevrongel van de communi-
catiedienst van de school. “Maar
liefst een ton speculaasbeslag is er
gemaakt door onze leerlingen.
Dat was al een hele klus op zich”,
lacht ze. “Het beslag wordt in een
vorm gegoten, het overtollige
weggeschraapt en daarop stevig
aangedrukt. Houten stokken in de
vorm helpen de eerste stabiliteit
te bewaren.” 

En dan komt de grootste uitda-
ging: het omdraaien van de ‘vent’
om hem op de bakplaat te krijgen.
“Daar kan het al stevig mislopen,

De studenten van de Antwerpse 
koksschool PIVA zijn erin ge-
slaagd een speculaas van 1,89 
meter te bakken. In één stuk. 
Speculaas bakken is één van de  
vaste tradities in de bakkerij-
opleiding. “Maar voor deze heb-
ben we een aanvraag gedaan bij 
het Guinness Book of Records.” 
Want de school is niet zeker of ie-
mand ooit een grotere koek in 
één geheel gebakken heeft.
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Duizend kilo beslag 
in zelfgemaakte vorm 

PIVA vestigt record met sinterklaasspeculaas van 1,89 meter 

drie kwartiertjes in de oven, maar
de bakkers lieten hem toch een
uur in de oven omdat het wel om
vrij dik deeg ging. Maar ook dat
was wat gokwerk: wanneer is het
juiste moment daar om die koek
uit de oven te halen?” 

Het werd nagelbijten. Maar het
experiment was een succes. Ook
leuk om te weten: de vorm is ei-
genlijk maar 1,79 m maar door
het bakproces werd hij uitgezet
naar 1,89 m. 

En nu? Het plan is om de sint te
op 6 december te overhandigen
aan De Markgrave, een centrum
voor blinden en slechtzienden,
net achter het PIVA. “Zo kunnen
wij hen met iets lekkers verwen-
nen.” 

Of het wereldrecord officieel
binnen is, weten ze pas binnen af-
zienbare tijd.

 “Het duurt blijkbaar maanden
voor het Guinness Book of Re-
cords iets laat weten. Maar voor
zover wij weten, is dit nog nooit
gedaan.”
SASKIA CASTELYNS

De leerlingen maakten duizend kilogram speculaasbeslag om de eetbare sinterklaas in zijn geheel te bak-
ken. FOTO   PIVA ANTWERPEN

In de Kloosterstraat lagen er in
de nacht van 21 op 22 november
plots een Heras-hekken, een be-
tonblok en een oude fiets. Een 33-
jarige bestuurder die hiervoor
moest uitwijken, belandde tegen
een boom en werd met drie ge-
broken ruggenwervels in het zie-
kenhuis opgenomen. Een andere

raakte gelukkig alleen de fiets die
op de baan lag. De politie stelde
een pv op, maar is nog steeds op
zoek naar de daders. Daarom lan-
ceert ze nu een oproep naar getui-
gen. “Heeft u op de bewuste
avond iets verdachts gezien in de
Kloosterstraat of beschikt u over
andere nuttige informatie die ons
kan helpen bij het onderzoek?
Neem dan contact op”, klinkt de
oproep. “Mochten de voorwerpen
met opzet op de weg zijn gelegd,
wordt er een gerechtelijk onder-
zoek opgestart”, stelde woord-
voerder Nick Krols toen. (ella)
i pz.voorkempen.onthaal@police.bel-
gium.eu

Getuigen gezocht van 
gevaarlijke wegblokkade
In de nacht van 21 op 22 novem-
ber lag de Kloosterstraat bezaaid 
met hekken, barricades en een 
fiets. Om 2.27u ’s nachts gebeur-
de er daardoor een ongeval met 
een ernstig gewonde. De daders 
zijn nog niet gevat. Politiezone 
Voorkempen zoekt getuigen.

BRECHT DEURNE 
Moeder en zesjarig 
kindje komen ten val

Op de Lakborslei vond zondag-
avond rond 18u een aanrijding
plaats tussen een wagen en een
fietsster. Hierbij kwamen de moe-
der en haar zesjarig kindje ten
val. Beiden werden naar het zie-
kenhuis gebracht. “De bestuurder
van de auto reed een vrouw (41)
aan die met haar fiets overstak”,
vertelt politiewoordvoerder Wou-
ter Bruyns. “Bij de aanrijding
kwamen de moeder en haar zesja-
rige kind ten val. De vrouw raakte
zwaargewond bij het ongeval. Het
kindje kwam er met lichte kwet-
suren vanaf. Ze werden allebei
overgebracht naar het Stuiven-
bergziekenhuis”, zegt Buryns.

De omstandigheden van het on-
geval worden verder onderzocht.

 (nelo)

Sam Voeten (CD&V)
Gemeenteraadslid

‘‘De coronacrisis 
lijkt het 
stadsbestuur wel 
in slaap te 
wiegen.’’


