Woonwijk op het vroegere containerpark?

Het Stadsplein is al groener
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Inspraak en participatie op een laag pitje

Het is reeds langer bekend: de Werf
zal ook verhuizen naar de Heirbaan en
een nieuwe woonwijk zal verrijzen aan
de St-Benedictusstraat. In de gemeenteraad van mei werd een projectnota
voor het uitwerken van een plan voorgelegd aan de gemeenteraad. Onze
fractie heeft zich onthouden omdat er
niet voldoende terug te vinden was van
ons voorstel om hier voluit te gaan voor
een ecowijk.
Bij het ontwikkelen van een ecowijk gaat
men voor een zo laag mogelijke ecologische voetafdruk: duurzame materialen,
lokale hernieuwbare kringlopen voor
energie en afval, geen gemotoriseerde
voertuigen, …
Een ander belangrijk kenmerk van een
ecowijk is dat men bij het ontwerpen ervan aandacht heeft voor hoe de nieuwe
wijk een meerwaarde kan betekenen
voor de omwonenden. Waar heeft men
hier nog nood aan? Welke functies zijn
reeds aanwezig in de buurt?
We gingen op 29 en 31 mei zelf rond in
de buurt met enkele concrete vragen en

konden spreken met 57 omwonenden.
Bijna de helft van onze gesprekspartners is niet op de hoogte dat er plannen worden gemaakt voor een nieuwe
woonwijk.
8 op 10 mensen vinden het belangrijk
tot zeer belangrijk dat er ook voor de
buurt (en dus niet enkel voor de nieuwe bewoners) openbaar toegankelijk
groen en speelruimte voorzien wordt.
De huidige bomen op de werf zijn bovendien een bron van rust en ontspanning voor diegenen die momenteel het
geluk hebben erop uit te kijken. “Elke
ochtend en avond geniet ik hier van een
vogelconcert, prachtig!”
De helft vindt betrokken worden bij
de uitwerking van het project belangrijk. De idee van een ecowijk vindt
veel weerklank. Mensen vragen ook
naar een bijeenkomst voor de buurt
hierover. Meermaals kwam ook de bezorgdheid over de mogelijke impact op
de eigen woning en tuin spontaan naar
boven.
Wordt zeker vervolgd!

					PITTIGE,
					PIKANTE,
					GEPEPERDE
					IDEEËN
					NAJAARSBRUNCH
OP ZONDAG 15 OKTOBER 2017
‘t Is nog veraf maar zet het gerust al in je agenda: op zondag 15 oktober
blaast Groen Mortsel verzamelen voor de najaarseditie van onze Brunch.
Samen met jou en vele anderen discussiëren we, precies een jaar voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 2018, over pittige ideeën voor Mortsel.
Hoe geven we onze stad verder vorm?
Waarop bouwen we verder, wat missen we en welk gepeperd idee moeten
we zeker verder vormgeven?
Jouw inbreng is alvast van harte welkom op
www.groenmortsel.be/contact

Een dik jaar geleden diende de Groen-fractie samen met Mortsel Anders, vanuit
de oppositie dus, een aantal ideeën in om het Mortselse Stadsplein levendiger
te maken. We zijn zeer opgetogen dat onze vragen en voorstellen op vruchtbare bodem gevallen zijn: er zijn struiken en gras bijgekomen op de noordzijde
van het plein, en het braakliggend stukje op de zuidzijde kreeg speelse heuveltjes en is ondertussen gevrijwaard van extra bebouwing. Mooi om zien dat het
Stadsplein verfraaid wordt én dat oppositiewerk ook kan lonen!

Vier de zomer mee met Groen!
Groen viert in juli en augustus de zomer in Mortsel! Tweewekelijks spreken
we af aan de nieuwe ‘Heuveltjes’ op het Stadsplein vanaf 20u. We slaan een
praatje, drinken een glas, spelen een spelletje KUBB, gooien een balletje
petanque of badmintonnen tussen de zonnepanelen. Breng zelf wat drank
mee, een knabbeltje, plooistoeltje en zet je erbij.
Iedereen van harte uitgenodigd!
We zien elkaar op
						
						
						

maandagavond 10 juli
maandagavond 24 juli
maandagavond 7 augustus
maandagavond 21 augustus

Over informatie geen kwaad woord. Een nieuwe website, bij elk klein of groot
werk in de straat een bewonersbrief, persmededelingen bij de vleet. Ons bestuur
informeert goed. Maar als het over inspraak en participatie gaat, schrijven we een
ander verhaal. Zo wordt er volop gewerkt aan grote projecten met veel impact op
de omgeving… zonder dat de omgeving zelf erbij betrokken wordt. Bijvoorbeeld
de werf in de St. Benedictusstraat die zal verhuizen naar de Heirbaan en zo plaats
maakt voor een nieuwe woonwijk. De principes voor deze nieuwe wijk werden
maanden geleden vastgelegd, de plannen worden opgemaakt. De buurt rondom
werd echter nog nooit bevraagd. Hetzelfde geldt voor de buurt rond Agfa aan de
Antwerpsestraat. Meer dan twee jaar geleden hebben Mortsel en Antwerpen het
licht op groen gezet om gezamenlijk een “Masterplan Zilverkwartier” voor de site
uit te werken omdat de activiteiten van Agfa verminderen en er dus plaats is voor
nieuwe ontwikkelingen. Ook hier : plannen in volle ontwikkeling maar de mensen
die er rond wonen ? Nog nooit bevraagd. Ook toen de aanvraag stedenbouwkundige vergunning voor het Lepelhof bekend gemaakt werd (zie elders in deze Gist)
stelden we ons de vraag wanneer de omwonenden bijeengebracht zouden worden. Het antwoord was : als de vergunning er is.
In de drie gevallen gebeurt er feitelijk niets verkeerd. Elk planningsproces heeft een
officieel inspraak- of informatiemoment…maar te laat en op een moment dat alles
al zo goed als in kannen en kruiken is. Inspraak en participatie gebeurt beter aan
het begin van een planningsproces : het getuigt van respect voor de omwonenden,
ze hebben aparte ideeën voor de invulling van een plek omdat ze de plek zo goed
kennen dat ze in feite specialisten zijn en het vermindert de kans op klachtenprocedures achteraf.
Jammer dat ons bestuur deze nieuwe inzichten niet deelt. Groen Mortsel wel en
dus hebben we zowel omwonenden rond Agfa als rond de werf St. Benedictusstraat bevraagd en de bewoners van Mortsel dorp geïnformeerd over de plannen
voor het Lepelhof zodat velen een bezwaarschrift hebben ingediend (zie verder
in deze Gist) . Op de resultaten van onze bevragingen komen we in de volgende
Gisten zeker terug!

Omdat we in de rangen van Groen Mortsel een radicaliseringsambtenaar tellen die daar graag een boompje over opzet …
 zetten we op donderdagavond 14 september enkele gezellige
zetels op het podium van Kaleidoscoop;
 vragen we Alexander Van Leuven (radicaliseringsambtenaar in
Mechelen) om in een van deze zetels plaats te nemen;
 laten we nog enkele andere sprekers in deze zetels neerzijgen;
 nodigen we iedereen uit om vanaf 19:30 als aandachtig luisterende toeschouwer aanwezig te zijn op onze nieuwe editie van

ZETELGASTEN
Gemeenteraadsleden:
Ingrid Pira, Rubensstraat 46
Walter Duré, Rubensstraat 36
Annemie Huygh, Drabstraat 78
Kristel Verrelst, Fredericusstraat 19
Dalia Basurco, Drabstraat 96
Raymond Boudewijns, Armand Segerslei 15
Peter Mous, Dieseghemlei 27
OCMW-raadsleden:
Rik Holvoet, Jacob Van Arteveldestraat 12
Sara Waelbers, Neerhoevelaan 72
Ria Van Put, Kerkstraat 58
Verantwoordelijke uitgever:
Walter Duré, Rubensstraat 36, Mortsel

U kan ook steeds telefonisch
contact opnemen met
Walter Duré, tel. 03 449 59 35.
Onze mensen en actuele info
vindt U op onze website:
www.groenmortsel.be

GroenvoorMortsel

De eerste Groene Pluim gaat naar In de Buurt
Op onze Lentebrunch op 18 maart werd voor het eerst de Groene Pluim uitgereikt,
voor mensen of verenigingen die zich verdienstelijk maken voor de mede-Mortselaars. Vier genomineerden stonden op het podium. De samentuinders van de
transitiebeweging die op vier jaar tijd een 8-tal samentuinen opgestart hebben in
Mortsel. De oversteekhelpers die elke dag in weer en wind klaar staan om kinderen veilig over de vele gewestwegen te loodsen.
De vrijwilligers van de klaptafels, die elke week
samenkomen met nieuwe Mortselaars om hen
o.a. te helpen met taal. De vrijwilligers van ‘In de
Buurt’ in Mortsel dorp, die ontmoeting mogelijk
maken tussen mensen die het moeilijk hebben.
Na een spannende stemming kreeg In de Buurt
de groene pluim. Groen wenst alle initiatieven
van harte proficiat, en wil hen vooral bedanken
voor hun grote inzet.

Mortselaars gepassioneerd door bijen.
Toekomstplannen voor de Agfa-Gevaert-site
Zoals reeds te lezen was in de vorige Gist
worden plannen gemaakt om een groot
deel van de terreinen van Agfa-Gevaert
1 (tussen Antwerpsestraat, Septestraat,
Lieven Gevaertstraat en Hendrik Kuijpersstraat) en Agfa-Gevaert 2 (tussen
Hendrik Kuijpersstraat, Oogststraat en
Karmelietenstraat) een complete herbestemming te geven. Uit de bevraging die
we n.a.v. deze plannen enkele maanden
geleden organiseerden, bleek dat er in
deze buurt veel nood is aan openbaar
groen, speelruimte en parkeergelegenheid. Volgens Groen Mortsel biedt deze
herbestemming dan ook een unieke
kans om tegemoet te komen aan de genoemde noden van de omwonenden.
Op 27 april werd in de Mark Liebrecht
Schouwburg een eerste aanzet van
een Masterplan voorgesteld aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke
Ordening van zowel Mortsel als Antwer-

pen (Agfa-Gevaert 2 ligt immers voor
een groot stuk in het district Berchem).
Dit plan lijkt vooral op meer bewoning
te mikken en zou voor de buurt maar
weinig extra (groene) ruimte opleveren.
Ook wordt in de plannen te weinig ingezet op de mogelijkheid van het scheppen van nieuwe werkgelegenheid. Een
herbestemming zou bijvoorbeeld ruimte kunnen bieden aan creatieve, duurzame en innovatieve bedrijfjes of kleine
zelfstandigen. Groen is immers van mening dat nabijheid van alle functies (wonen, werken) een belangrijke hefboom
kan zijn om het energieverbruik (en dus
ook de CO2-uitstoot) drastisch terug te
dringen. Maar dan zouden aan deze
mogelijkheid van nieuwe tewerkstelling
de nodige randvoorwaarden moeten
worden gesteld, zodat deze in harmonie met de buurt kan worden opgezet.

Dringend nood aan visie
hoe om te gaan met grote bomen
Aanleiding van het vellen van 28 bomen was een omgewaaide boom tijdens een
storm dit voorjaar, gelukkig met enkel materiële schade. Door werken in de straat
ontstond er graafschade aan de wortels van de bomen. Deze graafschade heeft bij
alle bomen in meer of mindere mate stabiliteitsverlies veroorzaakt. Trekproeven
die de stad heeft laten uitvoeren, hebben dit aangetoond. Echter de interpretatie
van deze trekproeven, die uitgaan van een vrijstaande boom en windsnelheden
van 118 km/h (12 beaufort), staat ook binnen de wereld van de boomverzorging
ter discussie.
Het kon wel degelijk anders. Door enkel de ‘gevaarlijke’ bomen te vellen en de
andere waar nodig in te snoeien, zodat de windbelasting evenredig verkleind zou
worden, kon zeker de helft blijven staan!
Grotenhof is nu, ondanks zijn mooie naam, een lege stenen straat. Geen vogel kan
er nog een nest bouwen. Enkel de stronken, waarin overigens nergens holtes of rot
te bespeuren valt, getuigen van de 28 bomen die er tot einde mei 2017 stonden. De
meesten groeiden 40 à 50 jaar. Hun bladerdek zette massa’s CO2 om in zuurstof. Ze
zorgden voor rust in de straat en voor verkoeling van 3 à 4 °C.
Er moet dringend ernstig nagedacht over de manier waarop werkzaamheden in de
omgeving van grote bomen worden uitgevoerd zodat deze niet hopeloos beschadigd worden. Want Grotenhof is geen alleenstaand feit. De aankoop en plaatsing
van nieuwe bomen is ook een belangrijk thema in het perspectief van de klimaatproblematiek.

 Herkent u de Grotenhof (tussen Stadsplein en Krijgsbaan) voor en na?

Bijen houden aan/van de stadsrand

Bee Together: ontwikkeling door imkeren

In straten met grote bomen heb je ze misschien al horen zoemen: de vele bijen
die zich hoog in de volle kruinen tegoed doen aan vers stuifmeel en nectar. “Grote
voorraden moeten worden binnengehaald om de nieuwe generatie groot te brengen.
Bijen leven maar een zestal weken. Je hebt dus binnen een volk een voortdurende
opeenvolging van generaties.”
Aan het woord is Johan Boeykens, Mortsels imker en voorzitter van Sint-Ambrosius. Deze imkersgilde verenigt de imkers van Mortsel en Edegem en kent een geschiedenis die teruggaat tot
het verre jaar 1695. Mortsel zelf telt een tiental
geregistreerde imkers. Sommigen (zoals Johan)
hebben in de eigen tuin een kast maar de meesten beheren kasten die in de forten staan opgesteld. “Ook in Fort IV hebben we nu al bijna twintig
jaar enkele kasten staan. Die beheren we met een
viertal imkers. Meerdere malen per jaar stellen we
die plek trouwens open voor het publiek. Om een
inkijk te geven in een wereld die bij velen toch nog
steeds te weinig gekend is.”
Bijenbestanden hebben het wereldwijd moeilijk. Toch laat Johan de hoop niet varen: “Om de bijensterfte tegen te gaan, kunnen we veel zelf doen. Zo proberen we als
imkers bijvoorbeeld om volkeren te kweken op kwaliteiten (zoals tolerantie tegen de
varroa-mijt,…) die de bijen meer overlevingskansen bieden.” Maar ook lokale overheden kunnen hier volgens Johan een verschil maken: “Bijen hebben het hele jaar door
stuifmeel en nectar nodig. Met een bijenvriendelijke keuze van aan te planten openbaar groen kunnen de bijen enorm worden geholpen.”
De stadsrand is volgens Johan een van de betere plekken om bijen te houden.
Op het platteland heb je door de monocultuur immers vaak een veel schralere
biodiversiteit. “Hier in Mortsel is de aanwezigheid van Klein Zwitserland en Fort IV
trouwens een echte zegen voor de bijen.”

Vanop een zonovergoten terras van een koffiebar steekt Yolan Weiler, een Mortselse student burgerlijk ingenieur, meteen van wal. Enthousiast begint hij te vertellen over hoe hij vorig academiejaar op zijn universiteit kennismaakte met Academics for Development, een organisatie die studenten warm tracht te maken voor
projecten die als doel hebben om, veelal in het Zuiden, op een duurzame manier sociale impact te realiseren. Yolan was meteen verkocht en
stapte in het project BeeTogether. Voor dit project trekt hij deze zomer
samen met vier medestudenten zes weken naar Tanzania.

Wil je meer te weten komen over het imkeren? Sint-Ambrosius organiseert regelmatig gratis lessenreeksen. Het bijenpark in Fort V is in de zomer iedere zondagnamiddag open voor het publiek. Meer info op www.imkersmortseledegem.be.

Yolan: “Onder begeleiding van Nicholaus Tutuba, een onderzoeker van de
plaatselijke universiteit, gaan we daar een samenwerking opzetten tussen
verschillende imkergroepen. In Tanzania liggen de jobs niet voor het rapen en jonge mensen moeten dus hun eigen kansen scheppen. Sommigen
gaan dan aan het imkeren. Maar vaak met nog maar weinig economisch
rendement, o.m. omdat hun oogsten te snel en te goedkoop worden opgekocht door rijke ondernemers. Wij gaan proberen om deze imkergroepen samen te brengen om hen zo economisch sterker te maken.”
Gist: “En hoe gaan jullie dat concreet aanpakken?”
Yolan: “Door op een centrale plek een collectie- en verwerkingshuis te bouwen, waar
de verschillende imkergroepen dan hun honing en was zullen kunnen binnenbrengen.
Op die manier zullen zij een eerlijke prijs voor hun honing kunnen krijgen. In dat huis
zullen ook afgeleide producten kunnen worden gemaakt zoals zeep, kaarsen, body
lotion,…”
Gist: “Wat dus ook goed is voor de plaatselijke werkgelegenheid?”
Yolan: “Klopt. Dit project zou, als het eenmaal goed loopt, heel wat mensen werk
kunnen geven: schrijnwerkers om de bijenkasten te maken, naaisters voor de imkerpakken,… Wist je dat Afrikaanse bijen trouwens heel wat agressiever zijn dan de bijen
hier? Een goed imkerpak is daar echt wel nodig.”
Gist: “Jij hebt ondertussen duidelijk zelf ook al heel wat over imkeren opgestoken?”
Yolan: “Ja, we hebben zelf ook een vorming gekregen. Een ander doel van ons project
bestaat er immers in om de plaatselijke imkers meer geavanceerde imkertechnieken
bij te brengen. Het is zo fascinerend. Dit project heeft me doen inzien hoe cruciaal de
bijen zijn. Zet een bijenkast naast een veld en je hebt zoveel meer oogst. Dus op termijn zullen ook de plaatselijke boeren wel de voordelen van het imkeren inzien.
Gist: “En ben je zelf al aan het imkeren geslagen?”
Yolan: “Thuis zien ze het voorlopig niet zitten om bijenkasten in de tuin te zetten.
Maar dat komt er misschien nog wel van.”

Afbraak Lepelhof: Groen wil terug volwaardige
ontmoetingsruimte in Mortsel-Dorp
De afbraak van het oude Lepelhof en
nieuwbouw met appartementen komt
dichterbij. In maart en april dit jaar
werd de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning bekend gemaakt. Groen Mortsel heeft zich van
bij het begin verzet tegen het project.
Niet omdat het oude Lepelhof gesloopt
wordt, niet omdat er sociale appartementen komen, maar wél omdat de gemeenschapsfunctie verloren gaat. Ontmoeten, vergaderen, feesten, recepties,
consultaties, repetities, pintje drinken
op het terras….het gonsde vroeger van
activiteiten in het Lepelhof. Met die gemeenschapsfunctie was het Lepelhof
het kloppende hart van het dorp.
Groen vindt dat ook de nieuwbouw die
functie moet hebben. Toegegeven, onder druk van ons oppositiewerk werd er

op het gelijkvloers een gemeenschapsruimte voorzien. Maar die is met 310
m² veel te klein. Daarom hebben we in
een bezwaarschrift gepleit om het hele
gelijkvloers van het nieuwe gebouw als
gemeenschapsruimte te voorzien zodat
er terug een volwaardige ontmoetingsplaats in Mortsel-Dorp komt. Mét taverne of cafetaria en terras.
Het is niet ondenkbeeldig dat hetzelfde
gebeurt in andere wijken in Mortsel:
oude parochiecentra die plaats maken voor nieuwbouwappartementen.
Groen Mortsel betreurt dat het Mortsels stadsbestuur hierover geen globale
visie heeft uitgewerkt en hoopt dat het
volgende bestuur dat wél doet. Elke
wijk heeft een centrum, een hart en het
is de opdracht van een overheid om dat
hart te doen kloppen.

Waardevolle Rode Beuk
dient behouden te blijven
De Rode Beuk in de Lepelstraat dient in al
zijn glorie behouden te blijven. Volgens de
bouwaanvraag zal de boom inderdaad blijven staan. Zoals het nieuwe Lepelhof nu is
ingepland is dit echter onmogelijk. We hebben op de tekening uit de bouwaanvraag
zelf in het rood de contour van de huidige
boom weergegeven. Waarom wordt er een
veel kleinere boom op het plan getekend?

