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Tweespalt tussen Stad en OCMW 
over hoogte nieuwbouw Meerminne

Al sinds mei van dit jaar 
zijn er binnen de Mortsel-
se OCMW-raad hoogop-
lopende discussies over 
de plannen voor de (veel 
te hoge) nieuwbouw die 
in de plaats zou komen 
van het woonzorgcen-
trum Meerminne. 
Even wat uitleg: na de ver-
huis van het woonzorg-
centrum naar het nieuwe 
Meerminnehof plande 
het OCMW op de plaats 
van de “oude” Meermin-
ne een nieuwbouw voor 
een Welzijnscampus. En 

laat daar geen misverstand over bestaan : Groen is al jaren voorstander van zo’n 
Welzijnscampus waar vele sociale diensten en voorzieningen gebundeld worden. 
Maar de manier waarop die plannen uitgevoerd worden, de manier waarop de 
nieuwbouw afwijkt van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Ter Linden (RUP Ter Linden) 
dat in 2011 in de gemeenteraad goedgekeurd werd is zonder meer stuitend. 
Tijdens de gemeenteraad van 24 oktober 2017  interpelleerde fractieleidster Ingrid 
Pira het stadsbestuur hierover. En wat blijkt ? Er is niet enkel onenigheid tussen 
oppositie en meerderheid binnen het OCMW, maar ook tussen de meerderheids-
partijen van stad en OCMW zit er rond de nieuwbouw meer dan één haar in de 
boter.

Nieuwbouw voldoet niet aan het RUP
De nieuwbouwplannen werden door het architectenbureau op de OCMW-
Raad  van 10 mei 2017 aan de OCMW-raadsleden voorgesteld. OCMW-raadslid 
Rik Holvoet (Groen) stelde toen al de vraag of de plannen in overeenstemming 
met  het RUP Ter Linden zijn. De nieuwbouw is op sommige plaatsen immers 
erg hoog ten opzichte van de achterliggende huizen en tuinen in de St. Be-
nedictusstraat.
Maar de opmerkingen van Rik Holvoet vielen bij OCMW-voorzitter Chris De Rid-
der (CD&V) in dovemans oren, want op de OCMW-raadszitting van juni 2017 
werd het voorontwerp van de nieuwbouw door de meerderheid goedgekeurd. 
Groot echter was de verbazing toen het omliggend bewonerscomité haar dos-
sier publiek bekend maakte en aantoonde dat de OCMW-Raad een beslissing 
had genomen op basis van foutieve informatie.

Zo kregen de OCMW-raadsleden op die bewuste raad van 10 mei 2017 docu-
menten onder ogen waarin de 45°-regel – die duidelijk in het RUP staat – niét 
vermeld werd. Die “45 graden-regel” bepaalt dat de hoogte van een gebouw 
op elke plaats maximaal de horizontale afstand tot de aangrenzende eigen-
dommen mag zijn. Het grootste gebouw is echter 23 hoog waar de afstand 
tot de tuinen soms slecht 13 tot 17 m is. Het lagere gebouw is 16 m hoog, ook 
waar de afstand tot de dichtste gebuur slechts 8 m is.

Tweespalt tussen OCMW en stadsbestuur
En wat denkt het stadsbestuur - dat het RUP in 2011 goedkeurde - over het feit 
dat haar OCMW-bestuur die 45 °-regel naast zich neerlegt ? Met die vraag trok 
fractieleidster Ingrid Pira (Groen) naar de gemeenteraad van oktober. 

Het is ondertussen al even bekend: het 
huidige Lepelhof in Mortsel-Dorp wordt 
binnenkort afgebroken. In de plaats zal 
De Ideale Woning een nieuwbouw zet-
ten met 22 appartementen en een klei-
ne gemeenschapsruimte beneden.
Deze gemeenschapsruimte is véél te 
klein voor de functie die ze zou moeten 
hebben in de hart van het ‘dorp’.
Voor Groen moet tenminste heel het 
gelijkvloers gemeenschapsruimte wor-
den: plaats voor vergaderen, verenigin-
gen, caféruimte, feesten, ruimte voor 
koffie na begrafenissen, recepties voor 
huwelijken enz… Hier werd geen reke-
ning mee gehouden.
 
De prachtige oude Rode Beuk die voor 
het Lepelhof staat, is eveneens ernstig 
bedreigd. Zowel het College van Bur-
gemeester en Schepenen als De Ideale 
Woning gaven aan dat ze de oude beuk 
– die ze zelf “Dorpsgenoot” noemen - willen behouden.

De Ideale Woning liet na de bouwvergunning een BoomEffectenAnalyse (BEA) uit-
voeren. Hieruit blijkt overduidelijk dat de oude Rode Beuk ontzettend moet inge-
snoeid worden: “om het gebouw te kunnen realiseren moeten zowel kruin als wortels 
gesnoeid worden”, en ook : “de boom kan ingesnoeid worden tot 3 meter van de 
(nieuwe) gevellijn”. 
Hoewel de BEA concludeert dat de boom kàn overleven mits heel wat maatregelen 
en onderhoud in de toekomst, zal met de huidige plannen van de mooie, beeldbe-
palende boom niets overblijven…  Verder blijkt ook dat de boom te dicht staat bij 
bewoners van 4 appartementen met als gevolg  “verhoogde stookkosten omwille 
van schaduw, geen zicht op de omgeving, enz…”
 
Met de nieuwbouw op zich hebben we geen probleem. Er is echter nood aan een 
nieuw ontwerp dat voorziet in voldoende gemeenschapsruimte. En als het de Stad 
en de Ideale Woning menens is dat ze de Rode Beuk, onze ‘Dorpsgenoot’, willen 
behouden, mag hij niet verminkt worden. Het nieuwe gebouw zal dan ook vol-
doende ver van de boom moeten gebouwd worden, in de plaats van nu zelfs een 
halve meter dichterbij.

Volgens de BoomEffectenAnalyse moet 
er tot 3m voor de bouwlijn worden terugge-
snoeid. De rode lijn duidt aan wat er zou weg-
genomen worden van de mooie Rode Beuk…

Nieuwbouw Lepelhof betekent 
einde van ‘Dorpsgenoot’.

Ingrid Pira lanceert nieuwe ploeg
Walter Duré trekt de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Wal-
ter Duré, geboren en getogen Mortselaar, was tussen 2006 en 2012 voorzit-
ter van de Mortselse gemeenteraad, daarvoor oprichter en voorzitter van de 
Mortselse fietsersbond en momenteel medebezieler van de jaarmarktloop in 
Mortsel-Dorp.
Ingrid Pira duwt de lijst. Ze was burgemeester van Mortsel tussen 2001 en 2013.  
Tussen Walter en Ingrid komen nieuwe gezichten zoals Sara Waelbers (Mort-
sels OCMW-raadslid), Sven Cooremans (campagneleider), Jitse Born (nieuwe, 
jonge kracht) en Peter Mous (Mortsels gemeenteraadslid).
Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen van 2012 haalde Groen Mortsel 22 % 
en met zeven zetels is Groen de op één na grootste partij na N-VA. De uitda-
ging voor Groen Mortsel is om een nog beter resultaat te boeken dan in 2012. 
Lijsttrekker Walter Duré : “Met een nieuwe ploeg en een sterk programma willen 
we voldoende wegen om Mortsel terug mee te besturen.”
Intussen heeft Ingrid Pira al 3 keer de lijst getrokken en is ze twee keer bur-
gemeester geweest. Tijd voor verandering en om nieuwe mensen in beeld te 
brengen. “Ik wil nieuwe mensen voluit de kans geven en zal hen daarbij voor de 
volle 100 % steunen.”

 
De nieuwe ploeg van Groen Mortsel wil Mort-
sel wakker kussen. “Wij zien Mortsel als een ge-

liefde die we willen wakker kussen”.  Onder het motto “wakkere wijken” wil 
Groen Mortsel meer zuurstof brengen in de verschillende wijken van Mortsel : 
plaats voor vergaderen, feesten, evenementen, buurtwinkels, scholen, jeugd-
beweging. Alles dichtbij dus. Ook wil Groen dat Mortsel weer zoals vroeger 
een voortrekkersrol speelt in de hele regio en  zich samen met buurgemeenten 
inzet om de klimaatdoelstellingen te halen.

Welkom op de tweede Lentebrunch 
op zondag 25 maart 2018

Noteer het alvast in je agenda: op zondag 25 maart ben je van harte welkom 
om een pistoleetje te eten en een 
tas of glas te heffen op de lente. 

Voor de tweede keer zullen we de 
Groene Pluim uitreiken voor Mort-
selaars of Mortselse projecten die 
wat pit brengen in onze stad!

Welkom in de Kaleidoscoop!
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Wakkere wijken



 Een impressie van hoe het 23 meter hoge ontwerp met 6 bouwlagen zich in de 
hoogte verhoudt tot het huidige gebouw (gedeelte langs de straat ‘Meerminne’)

Antwoord van het stadsbestuur : “die 45° graden-regel moet een rol spelen. 
We gaan terug aan tafel zitten om te bekijken hoe de plannen voor de nieuw-
bouw kunnen aangepast worden”. Stad en OCMW op ramkoers ? Met het ant-
woord van stadsschepen voor Ruimtelijke Ordening Steve D’Hulster (sp.a)  lag 
in elk geval het tweespalt met OCMW-voorzitster Chris De Ridder bloot.

Totaliteit terug onderzoeken
Groen vraagt dat niet enkel de nieuwbouw die nu in de plaats van Meerminne 
6 komt herbekeken wordt, maar wel het hele plaatje, met inbegrip van Meer-
minne 4 dus (met de 43 assistentiewoningen en de Plataan). We blijven hierbij 
het voorgestelde renovatie-alternatief, gecombineerd met uitbreiding binnen 
de grenzen van het RUP, naar voor schuiven. Daarin hebben én alle voorzienin-
gen een plaats én worden meer assistentiewoningen en bijkomende studio’s 
gerealiseerd. Het is bovendien goedkoper, sneller en levert minder hinder voor 
de bewoners en omwonenden.
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De kappers van Sumer
Er waren eens drie kappers uit Tweestromenland. De oudste (41) zag het levens-
licht in Bagdad, de middelste (29) in Mosoel en de jongste (23) kraaide zijn eerste 
kreetjes in Raqqa. Een verwoestende oorlog dreef deze mensen onze kanten op. 
Het toeval bracht hen hier in Mortsel bij elkaar. In kapsalon Sumer, een jaar geleden 
opgericht door Firas, de oudste : “In 2009 ben ik als vluchteling in België beland. 
Omdat ik in Irak altijd kapper ben geweest, was mijn grote droom om ook hier op 
een dag weer met de schaar aan de slag te kunnen gaan. In september 2016 heb ik 
hier in de Antwerpsestraat mijn eigen zaak geopend. Weet je waar de naam Sumer 
naar verwijst? Naar de oude Soemerische beschaving!” Met trots vermeldt Firas 
dat zijn klandizie heel divers is: “mensen van hier, mensen die van andere landen 
komen, jonge mensen, oude mensen,…” De kappers van Sumer kloppen lange da-
gen. “Als we veel werken, kunnen we niet de hele tijd denken aan onze familie die 
we hebben achtergelaten,” zegt Youssef. Raid vult aan: “we missen mensen maar 
we missen niet de oorlog in onze thuislanden. België is goed. Het is hier veilig. Er is 
vrede hier.” Zichtbaar genieten ze van de kansen die ze hier hebben gekregen om 
een nieuw leven op te bouwen. Hoe Firas over Mortsel denkt? “Mortsel is geen te 
grote stad maar toch is er veel leven. En er is hier een goede mix van mensen. Ik 
werk hier graag.”

Hoeve Liekens: de volhouder wint. 
En hoe nu verder?
Eerst een stukje geschiedenis. We gaan even terug tot in de vorige eeuw. Op 29 
september 1999 kocht NV Constructo het middelste perceel van de voormalige 
gronden Liekens, 1,6 ha groot waar de hoeve op staat, van het OCMW van Lier. Op 
de openbare verkoop werden de kandidaat kopers door de notaris ingelicht dat 
een Bijzonder Plan van Aanleg reeds op 23 augustus 1999 door de gemeenteraad 
van Mortsel voorlopig was goedgekeurd. Daarin stond dat de hoeve en gronden 
een gemeenschapsfunctie moesten krijgen. Verkaveling of afbraak was geen op-
tie. Constructo betaalde daarom maar ongeveer de helft van de prijs van de twee 
andere percelen, waarop inmiddels wel gebouwd 
is (woningen aan Maxlaan en 4 appartementsblok-
ken tegenover het woonerf in de Drabstraat).
Maar Constructo wou ook verkavelen en bouwen. 
Mortsel weigerde consequent.

Op 20 december 2001 begint Constructo als een 
dief in de nacht de hoeve af te breken in een po-
ging alzo de stad voor schut te zetten.

Het pakte echter anders uit. Na meer dan 10 jaar procederen besliste de rechter dat 
de Hoeve terug moest opgebouwd worden op straffe van boete. Dit gebeurde uit-
eindelijk in 2014. De eigenaar eiste daarna nog via de rechtbank planschade van de 
stad Mortsel. Op 20 september 2017 werd Constructo weerom finaal in het ongelijk 
gesteld. Chapeau voor de stad om zo te volharden in deze zaak!
Na bijna twintig jaar strijd voor deze laatste mooie open ruimte aan de Drabstraat 

wordt het tijd dat de door Mortsel voor-
ziene bestemming, nl een gemeenschaps-
functie, eindelijk gerealiseerd wordt.
We volgen dit verder op in de gemeen-
teraad.

Vanop de pas aangelegde trage weg 
tussen Neerhoevelaan en Drabstraat kan je 
hoeve Liekens zien. De totale aaneenslui-
tende open ruimte bedraagt nog 3,2 ha. 
Ideaal voor een plukboerderij! 

Publieke gebouwen niet uitverkopen!
Patrimonium
De Stad Mortsel bezit een honderdtal gebouwen en gronden, van allerlei aard, 
groot en klein. Dit noemen we het gemeentelijk patrimonium. Gebouwen van en 
voor de gemeenschap. 
Geregeld verliest een gebouw of grond zijn oorspronkelijke bestemming en vol-
doet het bijvoorbeeld niet meer aan de huidige normen qua energiezuinigheid of 
veiligheid. Zo zijn in Mortsel recent heel wat publieke gebouwen leeg komen te 
staan of worden ze grondig verbouwd. Denk maar aan de werf en het vroegere 
containerpark, de scholen Sint-Lutgardis en De Perenpit. Vier van de vijf pastorieën 
zijn verkocht. De bibliotheek verhuist naar het gerenoveerde stadhuis en ’t Parkske 
en Meerminne 4 staan ook op de lijst om verkocht te worden. Ook parochiale ge-
bouwen met publieke functie staan onder druk. Zo kon het kerkbestuur het Lepel-
hof niet langer meer onderhouden/financieren. 

Nadenken op lange termijn…
Groen wil dat er erg bedachtzaam omgegaan wordt met het verkopen van de vrij-
komende publieke ruimte. 
Want verkopen is gemakkelijk maar aankopen van gronden en gebouwen door de 
Stad is omslachtig en vooral zeer duur. Daarom is de makkelijkste keuze voor direct 
geldgewin en ontwaarding van het gemeenschappelijk bezit zo goed als onom-
keerbaar. Latere noden zullen dan veel meer kosten aan de gemeenschap. 
Daarom pleit Groen ervoor dat er goed wordt nagedacht over onze behoeften en 
nuttige herbestemming, vooraleer men de finale keuze maakt. Een stad, een ge-
meenschap, heeft nood aan voldoende gemeenschappelijke ruimte wil ze een ge-
slaagd beleid voeren waarin àlle inwoners kansen krijgen.

Een antwoord op radicalisering
Op 13 september organiseerde Groen Mortsel in kunstencentrum Kaleidoscoop 
de tweede editie van Zetelgasten. Radicalisering was die avond het gesprekson-
derwerp. Alexander Van Leuven, als antropoloog verbonden aan KU Leuven en de 
stad Mechelen, was onze centrale gast.  Het ‘Mechels model’ ziet radicalisering als 
een proces van vervreemding van de maatschappij als gevolg van opgelopen frus-
traties. Frustraties horen bij het leven. Daarom heeft iedere samenleving manie-
ren gevonden om deze frustraties op te vangen: gezinnen, scholen, verenigingen, 
hulpverleners, … Het fenomeen radicalisme toont ons haarscherp dat er mazen zijn 
in dat sociaal vangnet.  
Groen Mortsel wilde weten hoe het in Mortsel met dat sociaal vangnet is gesteld 
en bracht Alexander in gesprek met enkele ervaringsdeskundigen: een islamleer-
kracht, een voogd voor niet begeleide minderjarige vluchtelingen, een vrijwilliger 
taalondersteuning aan deze groep, een Scoutsleider en een trajectbegeleider.  

De voornaamste conclusie van 
deze Zetelgasten: 
We kunnen er als samenleving voor 
zorgen om weerbaar te blijven te-
genover radicalisering. Als we niet 
willen meegezogen worden in een 
vernietigende polarisering, komen 
we al een heel eind met wederzijd-
se betrokkenheid en regelmatige 
ontmoeting met elkaar.
Wij zullen dat alvast meenemen in 
al onze activiteiten! 

R11bis autostrade door Mortsel definitief geschrapt
Eind september viel na vele jaren onzekerheid uiteindelijk de enig verdedigbare 
beslissing: de R11bis zal niet gerealiseerd worden.
De R11bis was een plan waarbij de E19 in Wilrijk verbonden zou worden met de 
E313 in Wommelgem met een tunnel. Hierdoor zou Den Berm, de oude spoorweg-
berm langs de Krijgsbaan, net als Klein Zwitserland moeten verdwijnen.
Groen is opgetogen met deze beslissing. Al jarenlang was duidelijk dat de R11bis 
geen oplossing zou bieden op gebied van mobiliteit – dat bewezen eigen studies 
van de Vlaamse Overheid, erg zwaar zou wegen op de leefbaarheid van Mortsel en 
omgeving én bovendien handenvol geld zou verspillen.

Nu de beslissing genomen is, kan verder inge-
zet worden op een verdere opwaardering van 
de Berm op grondgebied Mortsel. Aanzetten 
hiertoe zijn de afgelopen jaren al gegeven met 
een beter pad op de Berm achter het GTI, speel-
tuigen op verschillende plaatsen en betere 
trappen aan elke toegang. Groen wil de Berm 
nog aantrekkelijker maken zodat hij een meer-
waarde kan bieden op gebied van recreatie, 
natuurbeleving en functionele verplaatsingen.

Een nieuwe glijbaan en houten trap bieden een 
originele toegang tot de Berm van aan het speel-
tuintje in de Ridder van Ranstlei 
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