Elk verkeersslachtoffer is er één te veel.
Eind vorig jaar vielen er in Antwerpen vier fietsslachtoffers. Maar ook Mortsel bleef niet
gespaard. Op zaterdag 16 december 2017 werd een fietsster aangereden op het kruispunt
van de Eggestraat en Krijgsbaan. Deze vrouw, inwoonster van onze stad, werd in kritieke
toestand naar het ziekenhuis gebracht waar ze begin maart 2018 overleed. Groen wenst
zijn medeleven te betuigen aan de familie bij dit tragisch overlijden.
Raymond Boudewijns van de Groene fractie interpelleerde n.a.v. dit trieste ongeval in de Gemeenteraad van januari ll met de vraag om in Mortsel de kruispunten conflictvrij te maken.
De burgemeester antwoordde dat alle kruispunten op de gewestwegen door het Agentschap Wegen en Verkeer worden onderzocht. Hij lichtte uitgebreid toe welke inspanningen
het stadsbestuur doet voor de verkeersveiligheid. We waarderen met Groen de initiatieven
die hieromtrent genomen worden. Het moge duidelijk zijn: als het gaat om mensenlevens
sparen, tellen partijgrenzen niet. Toch deze bedenking: de voorstellen ter verbetering van de veiligheid voor de zwakke weggebruikers worden ten vroegste in juni verwacht. Wij vragen
ons af of dit echt niet sneller kan. Zeker voor het betreffende
kruispunt, waar de onduidelijke lichtenregeling juist voor extra
risico’s zorgt.
Bij ‘vierkant groen’ krijgen fietsers in alle richtingen tegelijk
groen licht op een kruispunt terwijl alle autoverkeer stilstaat

Groene Pluim voor vzw De Kompanie
Rita Van der Spiegel, voorzitter De Kompanie
ontvangt de Groene Pluim
Op de zeer geslaagde Lentebrunch van Groen Mortsel op 25 maart, kreeg vzw De Kompanie de ‘Groene
Pluim’. Sinds vorig jaar reikt Groen Mortsel deze Pluim
uit aan mensen en verenigingen die zich verdienstelijk
maken voor Mortsel en de Mortselaars.
De Kompanie is een inclusief creatief atelier waar mensen met een handicap een drietal dagen per week creatieve activiteiten komen doen. De Kompanie is opgericht door ouders en draait op vrijwilligers. Momenteel staat ook een woonproject in de steigers voor mensen met een handicap.
We steken met deze Groene Pluim graag een hart onder de riem van dit hartverwarmend
initiatief.
De twee andere genomineerden verdienen uiteraard
ook alle lof: de Buurtboeners die volledig vrijwillig hun
straat of wijk netjes houden, en de Imkers van Fort IV
die via educatieve projecten rond bijen én door inzet
van bijenkasten meer dan een steentje bijdragen aan
natuurbehoud en dus ook onze gezondheid.
 Op dezelfde Lentebrunch werd Peter Mous als
nieuwe voorzitter van Groen Mortsel ingehuldigd.
Hij zette onze jongste vrijwilliger Armando in de
bloemetjes.

Vervolg van p4 ‘Natuur en biodiversiteit in onze stad!’
Ook op onverwachte plekken krijgt natuur trouwens
een plaats: op de historische toren van Agfa Gevaert
nestelt al 10 jaar een koppel slechtvalken. Jaar na jaar
werden er jonge valkjes geboren. Sinds dit jaar kan je
via een webcam op het nest de evolutie van het gezinnetje volgen. Ook dit jaar zijn er al 4 jongen geboren.
Bekijk zelf hoe ze opgroeien op http://www.agfa.be/
slechtvalken/webcam/
een oude industriële site, niet meteen de plek waar je een roofvogel
verwacht… (beeld: webcam Agfa)
Michiel Hubeau, jonge Groen-kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen
in oktober wil zich vooral engageren voor een klimaatneutrale gemeente

Jong Groen. De toekomst is van ons!
Sinds kort bestaat er in Mortsel een
Jong Groen afdeling! Wij hebben als
doel om de groene progressieve jongeren in Mortsel te verenigen en hen
een stem in de politiek te geven. De
toekomst is van ons en dat willen we
tonen aan de stad.
Uiteraard hoeft het niet altijd gewichtig te zijn en organiseren we geregeld
eens een gezellige café-avond of andere ontspanning. Jonger dan 33, groen
ingesteld en goesting om iets te doen?
Neem zeker contact op met ons en vertel het door!
www.groenmortsel.be/jong_groen of mail mortsel@jonggroen.be
Of vind ons op facebook: https://www.facebook.com/Groen.jong.mortsel
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Weten zij die mogen gaan stemmen
dat zij mogen gaan stemmen?
In oktober trekken we opnieuw naar de stembus voor
gemeenteraadsverkiezingen. Ook niet-Belgische inwoners van Mortsel kunnen dan, indien ze zich tijdig
als kiezer laten registreren, hun stem uitbrengen en
mee bepalen wie de plek waar zij wonen zal besturen
Maar weten deze Mortselaars dat wel voldoende? Cijfers doen vermoeden van niet. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen bleef het aantal registraties van
niet-Belgen steken op 10% van de potentiële kiezers,
waarmee we onder het Vlaamse gemiddelde blijven. Wat de vraag doet rijzen: worden
niet-Belgen in Mortsel wel voldoende (en via de juiste kanalen) gesensibiliseerd om gebruik
te maken van hun stemrecht?
In de gemeenteraad van februari legde onze fractie dit onderwerp op tafel. Waarom niet
deze burgers persoonlijk aanschrijven (wat blijkbaar werkt want in Edegem kwam men
hierdoor aan 18%)? Of waarom niet hen persoonlijk uitnodigen op een informatieavond
hierover. Het bestuur leek wel oren te hebben naar onze ideeën en heeft beloofd dit in
ieder geval verder te onderzoeken.

Participatie voor álle Mortselaars. Daar gaat Groen Mortsel voor. Inwoners moeten veel
meer en veel vroeger de kans krijgen om bij het beleid betrokken te worden, moeten veel
meer het gevoel krijgen dat ze mee mogen bouwen aan de plek waar zij wonen. Sterk
inzetten op participatie betekent ook voldoende aandacht hebben voor de noden van de
minderheden in onze samenleving. Het betekent krachtdadig uitsluiting durven aanpakken.
Groen Mortsel wil gaan voor een stad waarin iedereen zich thuis kan voelen.
Op woensdagavond 16 mei om 20u ben je van harte uitgenodigd op een gespreksavond over burgerparticipatie met Dirk Holemans in de Kaleidoscoop, Molenstraat 50
Mortsel. Dirk is coördinator van de denktank Oikos en kan meer dan één boompje opzetten over participatie en de verschillende manieren waarop we die kunnen vormgeven.

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

Neem een kijkje
op onze vernieuwde
website
www.groenmortsel.be

WALTER GAAT VOOR WARME WIJKEN
Beste Mortselaar,
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober trek ik de lijst van Groen Mortsel.
Als ik na de verkiezingen de kans krijg om beleid te voeren, zal ik samen met
Groen hard inzetten op warme wijken in Mortsel.
Wijken waar mensen van alle leeftijden zin hebben om naar buiten te gaan: te
voet, met de fiets, vertoevend op een bank,… Wijken met groene ontmoetingsplaatsen en ruimte voor spelende kinderen. Wijken die weer wakker zijn.
Waar mensen elkaar tegen kunnen komen, op weg naar de bakker, een winkel,
een gezellig terrasje of restaurant,…
Wijken ook waar de mensen samen aan kunnen bouwen. Waar ze met wijkbudgetten concrete projecten kunnen realiseren.
Ik droom er al van om in zo een warme en wakkere wijk te mogen wonen.
Dromen jullie met me mee?
						
Hartelijke groet,
						Walter Duré
						Lijsttrekker Groen Mortsel

We komen deze maanden met onze bank langs in jouw wijk om
te luisteren naar wat jij belangrijk vindt. Ook op de vernieuwde
website www.groenmortsel.be kan je je ideeën achterlaten.

Verantwoordelijke uitgever:
Peter Mous, Dieseghemlei 27, Mortsel, 0496/64 16 79

GroenvoorMortsel

Welzijnscampus de Meerminne

Investeren in mensen
Sara Waelbers (OCMW-raadslid):
“Investeren in mensen is onze rode
draad voor welzijn en sociaal beleid.
We bedoelen daarmee dat we niet
alleen in bakstenen en structuren
willen investeren maar vooral in de
mensen van Mortsel die het moeilijk
hebben. Omdat alle Mortselaars een
menswaardig leven verdienen.”

Dat het ontwerp van de welzijnscampus niet voldeed aan de wettelijke voorschriften, zoals
bepaald in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan, werd al uitgebreid beschreven in de vorige Gist.
Onder druk van Ruimte Vlaanderen, de acties van de buurtbewoners, en niet aflatende kritiek van raadsleden van het OCMW, werd een aangepast ontwerp gestemd op de raadszitting van 21 maart 2018.
De zesde bouwlaag wordt geschrapt en de bovenste verdiepingen worden smaller. Zo
wordt de regelgeving al beter gerespecteerd.

Zijn hiermee alle problemen van de baan?

Gevel van Sint-Lutgardis blijft behouden.
Maar dank zij wie?
Groot was de consternatie bij de voltallige oppositie in maart 2017 toen bleek dat het Mortsels stadsbestuur de St. Lutgardisschool wilde vervangen door een nieuwbouw – weliswaar
met het behoud van “geheugenplaatsen” omwille van de emotionele waarde van het gebouw voor de Mortselse bevolking. “Er is altijd vanuit gegaan dat de gevel in zijn geheel
bewaard moest worden”, voerde fractieleider Ingrid Pira (Groen) aan samen met de andere
fractieleiders van de oppositie. “Niet alleen vormt de gevel van St. Lutgardis één geheel met
de gevels op het gemeenteplein, het is tevens een symbool voor de veerkracht van Mortsel
na het bombardement van 5 april 1943. De gevel afbreken is de Mortselse bevolking op de
ziel trappen”, aldus nog de oppositie.
Het stadsbestuur kwam gelukkig tot andere inzichten waardoor de gevel behouden wordt.
Alleen is het een beetje raar om een jaar later in het M-stadsmagazine (nr. 2 maart-april)
een verhaal te lezen alsof het stadsbestuur gestreden heeft voor het behoud van de gevel
en de gemeenteraad “het helemaal eens was met die keuze”. Waarom niet gewoon eerlijk
en groots zijn en toegeven dat het stadsbestuur geluisterd heeft naar de gemeenteraad?
Dàt is pas politiek waarin de mensen terug kunnen geloven !

Een nieuwe woonwijk op de werf.
Wat is er mogelijk?
Groen heeft altijd gepleit om met de
locatie van de oude werf creatief om
te springen en uit te gaan van wat de
site te bieden heeft en wat de noden
zijn van de buurt. Dit is de essentie van wat men een ecowijk noemt
naast de noodzakelijke duurzaamheidseisen en keuze voor gemeenschappelijke functies.
Zo zouden wij, in plaats van alles af te
breken en te verwijderen in de bouwzone, o.a. uitgaan van volgende elementen:
• De magnolia en de vijf platanen, zoals te zien op de foto, behouden.
• De werkplaatsen, of toch zeker een deel ervan, kunnen voor de bewoners dienst doen
bvb als fietsstalling, als werkplaats, gemeenschappelijke wasplaats, als parkeerplaats
voor een deelauto, ...
• Het lijkt ons toekomstgericht ook belangrijk om de mogelijkheid open houden voor een
doorsteek naar de Christus Koninglaan in het vooruitzicht dat een overwelving van de
spoorweg tot voorbij de Molenstraat gerealiseerd zou worden.
Dat er een bewonersvergadering werd georganiseerd voordat de plannen verder worden
uitgewerkt kunnen we alleen maar toejuichen. We zijn benieuwd of dit een eerste stap
wordt naar een creatieve en toekomstgerichte aanpak van dit project.

Neen zeker niet… Met de inplanting van het gebouw wordt nog steeds afgeweken van het
RUP en een bouwlaag minder heeft tot gevolg dat er heel wat minder assistentiewoningen
voorzien zijn dan eerder gepland: slechts 36 in plaats van 57. Deze woningen zijn broodnodig in onze vergrijzende maatschappij.
De meerderheid moet beseft hebben dat dit politiek onhaalbaar was. Daarom besliste de
OCMWraad eveneens om de financiële en praktische mogelijkheden te onderzoeken van
de realisatie van 16 assistentiewoningen op een andere locatie.

Heel de oppervlakte van de Meerminne
moet gebruikt worden om de
welzijnscampus voldoende ruimte te
geven met respect voor de buurt.
Waar komen de bijkomende assistentiewoningen?
Voor Groen is het duidelijk dat de voor de hand liggende oplossing is om Meerminne 4
mee te betrekken in het project - daar waar nu de assistentiewoningen en het buurtrestaurant De Plataan gevestigd zijn. Zo
hebben we de garantie dat er niet
opnieuw open ruimte in het gedrang
komt. Aangezien deze garantie tijdens
de OCMWraad niet kon gegeven worden, heeft Groen dan ook tegen het
ontwerp gestemd.
De site van Meerminne 4 betrekken
in de plannen, geeft een evenwichtigere spreiding van het gebouw over
de gronden. Een bezorgdheid die ook
door de GECORO (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening) wordt
gedeeld. Op die manier kan de welzijnscampus zelf over meer oppervlakte beschikken. Zo is er nu al grote bezorgdheid of er
bijvoorbeeld voor de geefwinkel “In de Buurt” wel voldoende plaats zal zijn.
Volgens het Masterplan dat door de meerderheid in september 2015 werd goedgekeurd
zou de grond van Meerminne 4 verkocht worden. Een positieve wending is dat er recent een
open discussie is beloofd over de bestemming en invulling van dit stuk grond. Groen kiest
voor een exploitatie in eigen beheer, voldoende assistentiewoningen en een gevarieerd
woonaanbod. Wordt zeker vervolgd!

Natuur en biodiversiteit in onze stad!
Nabijheid van natuur is goed voor de gezondheid, dat bewijzen ontelbare
studies – en ook ieders ervaring. Bovendien kan het helpen om de gevolgen
van de klimaatopwarming te temperen. Zo is de gemiddelde temperatuur
in een straat met grote bomen 2 à 3 graden lager dan in een straat zonder.
Dat natuur niet enkel iets is voor uitgestrekte natuurgebieden of verre regenwouden maar ook dichtbij huis z’n nut heeft, is dus vanzelfsprekend.
Ook in Mortsel kunnen we op heel wat plekjes genieten van heel wat
groen. Denk maar aan Fort IV, Klein Zwitserland of de oude spoorwegberm
die zich door Mortsel slingert.

Kunnen deelnemen aan de samenleving is een basisrecht voor iedereen.
Voor heel wat mensen staan er jammer genoeg heel wat obstakels in de weg om dit waar te kunnen maken. Gelukkig hebben
we als stad heel wat middelen in handen om mensen te ondersteunen waar nodig.

Werk en wonen
Wie werk heeft en in een gezonde woning kan leven, heeft de sleutels in handen om deel
te nemen aan de samenleving. Werk en wonen zijn voor sommige mensen echter niet zo
vanzelfsprekend.
Daarom willen we dat onze stad blijft investeren in tijdelijke werkervaringstrajecten en zinvolle activeringsprojecten. Het aantal beschikbare plaatsen dient opgetrokken te worden,
desnoods uit eigen middelen.
Mortsel kan ook nog actiever dan nu bijdragen aan bijkomende betaalbare en sociale woningen, en aan woonbegeleiding voor wie dat nodig heeft.
Heel interessant zijn creatieve initiatieven die de twee combineren: projecten waarbij woningen betaalbaar worden gerenoveerd met behulp van sociale tewerkstelling. Daar willen
we veel meer op inzetten.

Leefloon
Een andere belangrijke ambitie is dat Mortselaars die tijdelijk toch op een leefloon zijn
aangewezen, menswaardig kunnen leven. Als dat niet het geval is, moet het lokaal bestuur
bijpassen met steun. Dit gebeurt nu al maar mag nog ambitieuzer.

Welzijn is voor Groen een prioriteit
voor het toekomstig lokaal bestuur.
Psychologische hulp
Als het even of langduriger moeilijk gaat, moet er voldoende psychologische hulp voorhanden zijn. Niet in een centrum in de grootstad, of enkel bij een dure privé-therapeut maar
betaalbaar en dichtbij. Het aantal hulpzoekenden die kampen met psychische moeilijkheden stijgt immers opvallend.

Geen winst op kap van zorgbehoevenden
We kiezen voor publieke wijkgerichte zorg: we vinden het geen goed idee dat onze stad
taken van zorg en hulp zou privatiseren naar bedrijven die met het binnenhalen van deze
opdrachten winst willen maken. Initiatieven van burgers die het welzijn bevorderen verdienen onze aanmoediging en ondersteuning.

In Klein Zwitserland werd deze winter de
‘veepoel’ in het midden van het gebied vergroot, verbreed en uitgediept en de overgang naar de weide werd minder steil gemaakt. Zo kunnen dieren makkelijker hun
weg vinden naar de poel. Op 15 april werd
hij plechtig geopend. Met deze werken
hoopt conservator Natuurpunt de biodiversiteit te kunnen bevorderen. Het uitgegraven
zand is gebruikt om de paden te verbeteren.
 de uitgegraven poel moet zorgen voor
meer biodiversiteit
lees verder p5 

