RUP Centrum: gemiste kansen
In een vorige Gist riepen we het
stadsbestuur op om de kansen te
grijpen in het Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) Centrum. Dit RUP
bepaalt de ruimtelijke ordening
in het gebied tussen Statielei, Antwerpsestraat, Krijgsbaan en Lindenlei. Met andere woorden: het
bepaalt waar in de toekomst gebouwd mag worden en waar open
ruimte zal worden gecreëerd.
 Situatieplan van het RUP Centrum. In het rood Nu dit RUP stilaan vorm krijgt,
de oppervlakte waar er bijkomend gebouwd kan kunnen we stellen: dit is een
worden.
gemiste kans!
De visie van het bestuur blijkt zich immers te beperken tot: uitbreiding van winkelruimte en hoogbouw (tot 7 bouwlagen).

Winkelruimte
Zo voorziet dit RUP de mogelijkheid om de benedenverdieping van de winkels
op de winkelas Statielei-Antwerpsestraat uit te breiden om zo winkeloppervlakte
te winnen. Groen vindt het goed dat wordt ingezet op versterking van de mogelijkheden voor winkels maar vindt dat de uitbreiding minder diep zou moeten
dan voorzien.

Open ruimte

Ontploffingsgevaar: ondergrondse elektriciteitskasten worden dan toch sneller vervangen.
In de zomer ontplofte een ondergrondse elektriciteitskast in
de wijk Savelkoul. Een steekvlam, gevolgd door een rokend
gat in het voetpad was het gevolg (zie foto).
In dit type ondergrondse kasten
is de kans op problemen groot
omdat er water kan insijpelen.
De reactie van ons stadsbestuur
was onbegrijpelijk lauw: men
legde zich rustig neer bij de
beslissing van Eandis om de 36
resterende ondergrondse kasten op vijf jaar tijd te vervangen.
Bezorgd vroeg Groen om een meer krachtdadige aanpak: moeten we wachten tot
er slachtoffers vallen bij zo’n ernstige ontploffing?
Toen eind november een tweede kast de lucht invloog, besloot Eandis dan toch
sneller werk te maken van de oplossing van deze gevaarlijke situatie: vanaf eind
januari worden de ondergrondse elektriciteitskasten versneld vervangen door bovengrondse exemplaren. Gelukkig is Eandis dan toch iets meer bij de pinken dan
het stadsbestuur.

Ook vinden we het belangrijk dat de open ruimte die zou verdwijnen, wordt
gecompenseerd. Bijvoorbeeld door op de huidige locatie van de bib een parken speelzone te maken. Met deze publiek toegankelijke open ruimte kan je wat
zuurstof geven aan een dichtbebouwd stuk Mortsel.
De ‘trage weg’, op de plaats waar nu het hoofdgebouw van de bib staat (tussen
de Eggestraat en de parking van de Action), mag niet wordt opgegeven. Deze
weg zou immers mooi kunnen aansluiten bij het openbare groen dat op de huidige plaats van de bib kan worden gecreëerd.
Om de bestaande zaken op de Statielei-Antwerpsestraat te beschermen, vinden
we het ook geen goede zaak om het gebouw van de Action (de ‘Brico’ van weleer) uit te laten breiden tot drie verdiepingen.

Groen Mortsel wenst je
een pittig 2017!
Met héél veel Mortselaars kwamen we samen in Fort 4 op de laatste vrijdagavond
van de kerstvakantie, om te genieten van de gezellige sfeer en het prachtige vuurwerk. Het was heerlijk om te zien hoe iedereen genoot en elkaar het beste wenste.

Academie
Op de (nieuwe) parking aan de Krijgsbaan wil het bestuur 4 bouwblokken realiseren met onder meer winkelruimte. Met de nabije aanwezigheid van de Academie voor Muziek, Woord en Dans vinden wij dit gebied bij uitstek geschikt
voor een verweving van socio-culturele invulling, wonen en diensten. Horeca en
winkelruimte horen hier volgens ons minder thuis.
De Academie moet voor ons op de huidige locatie blijven. We willen dan ook
niet dat bebouwing met woningen mogelijk is. We hebben het raden naar de
plannen van het bestuur met de Academie, maar dit RUP verontrust ons.

Sociale woningen
Mortsel heeft nog steeds veel te weinig sociale woningen. Toch voorziet dit RUP
hiervoor teleurstellend weinig ruimte. We willen dat het bestuur hier meer ambitie toont.
Groen Mortsel formuleerde deze en andere bezwaren en hoopt dat het bestuur
rekening zal houden met onze inbreng.
Je kan ons volledig voorstel raadplegen op
www.groenmortsel.be.

Deze platanen op de
‘Brico’-parking worden niet
beschermd in de voorlopige
versie van het RUP 
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Groen Mortsel nodigt je van harte uit op de
Lentebrunch op zondag 19/3 om 11u
Op zondag 19 maart zet Groen Mortsel feestelijk de lente in met een brunch
in Kaleidoscoop. Stuur een mailtje naar walterdure@skynet.be en je bent welkom vanaf 11:00. Op deze brunch zal ook de eerste Groene Pluim, een jaarlijkse prijs voor een verdienstelijk Mortsels initiatief (vereniging, persoon,…)
worden uitgereikt. Nominaties zijn welkom op bovengenoemd adres.
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

Wij hebben er alvast zin in om van 2017 een pittig jaar te maken!

Mortsel lichtend voorbeeld voor de Lichtstad
We verkondigden het tien jaar geleden al: de mobiliteitskeuze die we in Mortsel
maakten, zou overal navolging krijgen.
En kijk: de burgemeester van Parijs verklaart dat 2017 het ‘jaar van de fiets’ wordt.
De Lichtstad gaat fietspaden uitbreiden en de ruimte voor auto’s halveren.
Parijs zet ook in op het openbaar vervoer. Tegen 2018 wordt een nieuwe tramen buslijn langs de Seine aangelegd.
Steeds meer overheden
hebben het begrepen: om
mobiliteitsproblemen op
te lossen, moet je drastische keuzes maken om het
individueel autoverkeer te
beperken. Enkel zo kan
er ruimte komen voor gemeenschappelijk verkeer,
fietsers en andere zachte
weggebruikers.

Tientallen gezonde bomen gekapt
op Provinciesteenweg

Het Zilverkwartier:
ook belangrijk voor omwonenden

Begin december 2016 werden plots tientallen gezonde bomen gekapt langs
beide kanten van de Provinciesteenweg tussen Mortsel en Boechout. Er kwam
massaal protest van buurtbewoners die plots geen groene buffer meer zagen
tussen hun tuin en de steenweg. Ook in de gemeenteraad van Mortsel werd
deze bomenkap aangekaart door o.a. de fractie van Groen.
Volgens het gemeentebestuur van Boechout en het stadsbestuur van Mortsel
gaat het hier over “hakhoutbeheer” van de Administratie Wegen en Verkeer
(AWV). Hierbij worden bomen in de berm enkele centimeters boven het grondoppervlak afgekapt zodat er binnen korte tijd terug een volledig groenscherm
kan “opschieten”.
“Al is het een reglementaire praktijk, toch kunnen wij moeilijk geloven dat
het een goede praktijk is”, reageerden de groenen in de Mortselse gemeenteraad. “Wellicht heeft men jarenlang het hakhoutbeheer verwaarloosd met als
gevolg dat grote volwassen bomen er vandaag aan moeten geloven”, aldus
Groen in de Mortselse gemeenteraad. De groenen betwijfelen of er snel terug een groenscherm komt omdat de kap zo drastisch was. “Het stadsbestuur
moet bij AWV krachtig protesteren tegen dit nalatig hakhoutbeheer, anders
gebeurt er op andere plaatsen in Vlaanderen net hetzelfde. Ontoelaatbaar”,
aldus nog de groene fractie.

In januari hield Groen-Mortsel een korte bevraging in de straten rond de site ‘Agfa 1’ die gelegen is tussen de Antwerpsestraat, de Septestraat,
de Lieven Gevaertstraat en de Hendrik Kuijpersstraat.
Slechts de helft van de mensen die we konden
aanspreken is op de hoogte van ‘verkavelingsplannen’ van ongeveer de helft van de site ‘Agfa
1’. Nochtans is dit proces reeds enkele jaren aan
de gang. De Stad Antwerpen en Mortsel zijn samen een RUP (Ruimtelijk UitvoeringsPlan) aan
het opmaken. De eerste fase hiervan, een zogenaamd “Masterplan”, zou in januari worden
toegelicht op een avond in de Mark Liebrechtschouwburg. Om onbekende redenen werd deze
avond echter afgelast.
Groen heeft reeds meermaals benadrukt dat het belangrijk is om de buurtbewoners van bij het begin te betrekken bij dit proces. We willen bij de ontwikkeling van zo’n grote lap grond ook een meerwaarde bieden voor de omwonenden en niet enkel voor de nieuwe bewoners of gebruikers van het gebied.
Agfa-Gevaert zal er alleszins een goede zaak aan doen: haar industriegrond zal
opgewaardeerd worden naar bouwgrond.
De buurt rond de site heeft nood aan openbaar groen en speelruimte en zit
met een groot probleem om de eigen wagen te parkeren. “Als ze me daar een
overdekte parkeerplaats aanbieden, koop ik ze direct” zei een man die ons te
woord stond. Vier van de vijf ondervraagde buurtbewoners onderschrijft beide
ideeën: voorzie publiek toegankelijk groen met speelruimte en parkeerfaciliteiten. Verder bleek dat er rond de bodemsanering nog heel wat bezorgdheden leven in de buurt van de historisch vervuilde site.

Gemiste kans: Een zwembad zonder cafetaria
We hadden graag een welgemeende loftrompet gestoken voor het ontwerp van
het nieuwe zwembad dat op de plaats van
het oude in het Fort 4 in Mortsel komt. Het
ziet er mooi uit, ecologisch gezien is aan alles gedacht en het is een ‘basic’ zwembad.
Geen toeters en bellen dus, wel een gewoon, degelijk zwembad om te spelen, te
leren zwemmen en baantjes te trekken.
Eén domper echter op de feestvreugde: er
is geen cafetaria. Nochtans had de oppositie hier meermaals op aangedrongen voor
de vele wachtmomenten voor ouders of
een gezellig drankje en ‘krokske’ nadien. En
wie herinnert zich niet de vele verjaardagsfeestjes waar na een zwembadfeestje pan-

 Op de plaats van de huidige werf kan een mooie ecowijk komen.

Een ecowijk op de plaats van de Werf ?
Over de verhuis van “de werf” in de St. Benedictusstraat wordt al lang gesproken. Nu komt het er eindelijk van: de werf verhuist naar de Heirbaan en in de
plaats komt er … een woonwijk.
Groen heeft geen probleem met deze invulling. Dat heet inbreiding en daar
zijn we voor. Maar we willen geen woonwijk die een last is voor de omwonenden. We willen geen woonwijk die meer verkeer aantrekt. We willen geen
woonwijk die meer geluidsoverlast geeft.
Groen ijvert al jaren voor een ecowijk op deze plaats. Naast een ecologische
manier van bouwen, wordt bij een ecowijk rekening gehouden met de omwonenden en de functies in de omgeving. Hoe moet zo’n woonwijk eruit zien als
je rekening houdt met het winkelcentrum Mortsel-Dorp, de zorgcampus Meerminne, de lagere scholen en de jeugdbewegingen in de buurt, de parking onder het stadsplein, het gebrek aan groene ruimte in de omgeving ? En waarom
geen zachte verbinding voor fietsers en voetgangers over de spoorweg heen
met de Christus Koninglaan en de Tommeltlaan?
Vanuit Groen hebben we op de gemeenteraad voorgesteld om hier eens over
door te bomen. Met specialisten. Om een ecowijk te realiseren die een meerwaarde betekent voor de dichte en verdere omgeving. En niet de zoveelste
woonwijk waar men op zo weinig mogelijk vierkante meter zoveel mogelijk
woningen neerzet. Het stadsbestuur ging op het voorstel van Groen in.
We houden u op de hoogte!

nenkoeken kunnen gegeten worden ? Niets
van dat alles. “Jawel, er is een ruimte om
te wachten” probeerde het stadsbestuur ter
geruststelling. Inderdaad, er is een wachtruimte voorzien… met automaten. Automaten!
Groen vindt dit een ongelofelijke gemiste
kans. Niet alleen voor het zwembad, maar
ook voor de achterliggende speeltuin
waarmee het cafetaria-annex-terras van
het oude zwembad de link legde. Waarom
heeft dit bestuur zo’n probleem met permanente, warme ontmoetingsruimten?
Ook het heerlijke terras aan het Lepelhof in
Mortsel-Dorp zal er in 2017 niet meer zijn…
Niet onze visie in elk geval.

Passagierscijfers in Deurne worden
aangepast om record te doen kloppen
Op 3 januari 2017 pakt Marcel Buelens, CEO van de luchthaven van Antwerpen,
uit met een recordaantal passagiers : 276.311 in 2016. Eind november 2016
klokten de statistieken op de website van de luchthaven echter af op ‘maar’
254.000 passagiers. Zouden de 22.000 ontbrekende passagiers allemaal op
conto van december 2016 kunnen geschreven worden?
Blijkbaar wel … mits enig spitsvondig rekenwerk. Voor december 2016 werden
er 15.548 passagiers ingeschreven. Misschien kan dit aantal nog wat worden
aangevuld door de passagiers voor de trainingsvluchten mee in rekening te
brengen, moet men op de luchthaven hebben gedacht. Deze passagiersaantallen (voor de trainingsvluchten) lijken immers vanaf de maand april 2016 stelselmatig verhoogd. Op 4 januari ‘s ochtends waren er nog 3806 passagiers
trainingsvluchten in 2016, op 4 januari ’s avonds waren dat er 11.250! Opvallend - of verdacht zo u wil – zijn de louter ronde getallen sinds april 2016…
Parlementslid Ingrid Pira: ”De vraag hierbij is vooreerst hoe betrouwbaar de
statistieken van de Antwerpse luchthaven zijn die maandelijks op de website
gepubliceerd worden. Daarnaast is de praktijk waarbij cijfers die een jaar lang
gepubliceerd staan plots gewijzigd worden onbehoorlijk en laadt de CEO de
verdachtmaking op zich de cijfers kunstmatig te manipuleren
tot een hoogterecord.”
Volgens het parlementslid is het aan de CEO om uit te leggen
waarom de passagierscijfers verhoogd werden en is het aan de
bevoegde minister om de CEO bij de les te houden.
Ingrid Pira, Fractievoorzitter Gemeenteraad
en Vlaams Parlementslid

