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Beste Mortselaar!

De afgelopen maanden kwamen we langs bij jou. Aan alle 12.000 Mortselse 
deurbellen hielden we even halt, we belden aan of bezorgden je via je brieven-
bus een uitnodiging voor De Wijktournee van Walter Duré. In elke wijk zetten 
we onze grote bank neer, met plaats voor iedereen die met ons van gedachten 
wilde wisselen.
We willen jou bedanken voor de gastvrije manier waarop we in elke wijk, week 
na week ontvangen zijn.  

Tijdens al deze deur-aan-deurcontacten en zondagse bankbabbels, kregen 
we jouw ideeën te horen. Het deed deugd om te horen dat de Mortselaars over het alge-
meen erg tevreden mensen zijn. Het is goed wonen in onze stad! Toch zijn er ook heel wat 
kleinere en grotere bezorgdheden die jullie ons vertelden. Slechte voetpaden, slordig snoei-
werk, hondendrollen, onlogische of onveilige inrichting van straten en pleinen, gebrekkige 
communicatie met de stad. Maar ook bezorgdheid over de buren: ‘Die mevrouw of die me-
neer, die zien we niet zoveel meer. Zou het er slecht mee gaan?”. We hopen althans hier 
en daar een zetje te hebben gegeven zodat mensen elkaar weer meer kunnen ontmoeten. 
En jouw ideeën: we doen ons uiterste best om hiermee aan de slag te gaan, daar kan je op 
rekenen!

In het najaar volgen gemeenteraadsverkiezingen. We vragen daar bescheiden maar over-
tuigd om jouw stem en vertrouwen. Samen willen we investeren in mensen en morgen. 
Terecht vroegen velen ons waar we met Groen aan willen werken de komende jaren. In deze 
Gist vertellen we waar we in Mortsel onze schouders onder willen zetten.

’t Is ook een speciale Gist, dit nummer 130: op de binnenkant vind je een vrolijke affiche. 
Een cadeautje van Groen na onze inspirerende tocht door Mortselse Wijken… Een vrolijk 
beeld, zonder zware politieke boodschappen. We willen je uitnodigen ze deze zomer aan je 
raam te hangen om je buren, je straat, je wijk, kortom elkaar ‘t beste te wensen.

Maak er een mooie zomer van!

groeten, Groen Mortsel

Natuur, milieu en klimaat
We maken van Mortsel een stad die klaar is voor de toe-
komst, voor jong en oud. Investeren in klimaat is investeren 
in morgen.
We creëren een stad die zelf niet bijdraagt aan het pro-
bleem van klimaatverandering, en die tegelijk ook bestand 
is tegen de gevolgen ervan. We stellen een klimaatplan op 
waardoor Mortsel op termijn klimaatneutraal wordt. Veel 
inwoners zullen comfortabeler leven in een gezonder huis 
en toch veel minder energiekosten hebben. 
Buitenshuis besteden we meer aandacht aan groen en wa-
ter. Met kleine en originele ingrepen brengen we meer na-
tuur in onze Stad. Groen tegen de gevels, beplanting op 
de daken, in tuinen en in de straten zorgt voor een veel 

aangenamer straatbeeld, een betere luchtkwaliteit en is tegelijk veel gezonder. We houden 
de bestaande bomen uiteraard in prima conditie zodat ze ons nog lang van gezonde lucht 
voorzien. Want 1 volwassen boom doet hetzelfde als 10 airco’s!
Bestaande groene gebieden verbinden we voor mens en dier – bijvoorbeeld met een eco-
duct op de berm. ‘Ontharding’ - meer plek voor groen en minder voor beton en asfalt 
nodigt ook uit tot meer contact in de wijk.    Michiel Hubeau

Participatie
We maken werk van onze democratie. Echte democratie 
waar ‘het volk mee bestuurt’. We laten je niet enkel een 
bolletje kleuren om de zoveel jaar maar houden ook tussen 
verkiezingen door maximaal rekening met jouw ideeën en 
inspraak. Het lokale, gemeentelijke niveau is de ideale plek 
om hiervoor de nodige ruimte te scheppen. Participatie dus 
– echt participeren of meedoen aan het beleid.
We betrekken je meer én vroeger bij concrete dossiers. Met 
een wit blad trekken we naar  waar iets nieuws staat te ge-
beuren. Je mag en kan meebouwen aan de plek waar je 
woont en werkt, leeft en speelt.
We zijn er voor alle inwoners van Mortsel. Want investeren 
in Mortsel lukt enkel als we dat samen doen. Inzetten op 

participatie betekent voor ons dan ook moeite doen om de minderheden in onze samenle-
ving te betrekken bij het beleid. We hebben oog voor wie zich – om welke reden dan ook 
– minder betrokken voelt bij de maatschappij. We pakken racisme en allerhande vormen 
van discriminatie krachtdadig aan. Groen Mortsel gaat voor een stad waarin iedereen zich 
thuisvoelt!       Sven Cooremans

Lokale economie en Wijkleven
We laten de winkelkern van Mortsel opnieuw bruisen. Doorgaand vrachtverkeer weren we 
dan ook uit de winkelstraten. Een winkelmanager onderzoekt en bevraagt de bevolking zo-
dat de ‘juiste’ nieuwe winkels, cafés of restaurants op de juiste plaats komen.   
De winkelmanager beperkt zich niet tot de grote winkelas maar laat ook zijn of haar licht 
schijnen op onze wijken. Met nieuwe ideeën stimuleren we de lokale economie ook daar 
zodat handelszaken er leven brengen. 
We investeren in warme en wakkere wijken.  Wijken waar mensen van alle leeftijden zin 

hebben om naar buiten te komen 
- te voet, met de fiets, vertoevend 
op een bank die op een verzorgd 
pleintje staat... Wijken waar men-
sen elkaar tegenkomen, op weg 
naar de bakker of een winkel 
dichtbij. Wijken waar mensen 
samenkomen om te bespreken 
welke de behoeften van hun wijk 
zijn. We betrekken alle bewoners 
bij het vormgeven van hun wijk en 
voorzien daarvoor ook de nodige 
middelen.       Walter Duré

Welzijn
Welzijn staat bovenaan voor ons lokaal bestuur. We inves-
teren in mensen, niet alleen in bakstenen en structuren.

We investeren in menswaardig leven - Dat vraagt voldoen-
de budget. Budget waarmee we bijpassen met steun waar 
het inkomen ontoereikend is. We gaan voor welvaartsga-
rantie, die minstens op de Europese armoedegrens ligt. 
Dat budget is ook broodnodig om mensen kansen te ge-
ven door sociale tewerkstelling en zinvolle activeringspro-
jecten.

We bieden wijkgerichte zorg: voor iedere Mortselaar een 
garantie op zorg dichtbij huis. We creëren plekken waar 
mensen elkaar kunnen ontmoeten en op zeer laagdrem-
pelige manier toegang krijgen tot hulp en zorg.       Sara Waelbers

Ruimtelijke ordening 
en mobiliteit
Verkeersveiligheid is prioritair.
Daarom weren we doorgaand vrachtverkeer uit de win-
kelkern. Alle fietsers en voetgangers hebben recht op vei-
lige en conflictvrije kruispunten.

De fietser is koning, en de voetganger keizer. Voetpaden 
worden afgestemd op ‘kleine wieltjes’ (rollators, rolstoe-
len, kinderwagens).  

Met een Bankenplan zetten we zitbanken neer die ervoor 
zorgen dat mensen elkaar kunnen ontmoeten of kunnen 
uitrusten als het even moet. 

Een verstandige ruimtelijke ordening houdt rekening met leefbaarheid. Mortsel staat al 
behoorlijk volgebouwd. We bekijken uitbreidingen kritisch en kiezen bij nieuwbouw voor 
ecowijken, klimaatneutraal bouwen en vormen van ‘cohousing’, wat ook kan door het op-
delen van bestaande grote huizen of villa’s.             Peter Mous

Uitnodiging
Kom samen met ons het midden van de zomer vieren!

Op maandag 30 juli zetten we vanaf 20u onze groene bank neer 
aan de fonteintjes op het Stadsplein. 

Breng een hapje en een drankje mee, we maken het samen gezellig.
Iedereen welkom!
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