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MAGAZINE VOOR MENSEN EN MORGEN

Ga je mee?
MORTSEL

De bankbabbels: u bent onze inspiratie!
Omdat de bewoners hun wijk het
beste kennen, wilden we horen wat
ze goed vinden in hun wijk en wat er
nog beter kan. In mei en juni trokken
we daarom acht weken lang de 11
Mortselse wijken in.
Het werd een ronde door Mortsel
waar we veel inspiratie uit puurden
voor ons programma.
Je zal in dit Magazine dus heel wat
herkenbaars vinden – het komt
namelijk van u, beste Mortselaar!
Op 14 oktober vragen we uw stem
en uw vertrouwen – u kan erop
rekenen dat we ons met veel
enthousiasme zullen inzetten
voor een beter Mortsel.

VOOR MENSEN EN MORGEN

daar doen we het voor!

Walter Duré :
“Na 6 jaar in de oppositie
staan we met een sterk en
ambitieus programma
klaar om terug de touwtjes
in handen te nemen!”
Lees een uitgebreidere versie
van de artikels uit deze Gist en
ons programma op
www.groenmortsel.be
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“Onze straat wordt vaak gezien
als een racecircuit”
“Kan er niet méér gebeuren met
die brede middenberm in onze
straat? Een natuurlijker bosje,
bijenvriendelijke planten,…?”
“Maak fietsstraten van alle
straten zonder fietspad!”
“We doen met enkele buren in een
beurtrol de boodschappen van de
oude mevrouw uit nummer X”
“Er wordt zóveel gebouwd de
laatste jaren… laat toch eens wat
meer groen over!”
“Informeren doet de Stad wel
maar echt ‘communiceren’,
tweerichtingsverkeer, dat missen
we erg”
“Ik hoop dat we met het concept
van het Grand Café in het stadhuis
geen kansen missen. We hebben
hier echt nood aan een levendige,
artistieke ontmoetingsplek!”
“Ik ben blij met mijn sociale
woning. Eindelijk. Nu hou ik wat
meer over om echt te leven!”
“Onze wijk is wel gezellig, maar
toch ook zonder leven. Een
eigentijds café, dat ’s avonds lang
genoeg open blijft, zou zalig zijn”
“Al eens gezien hoe die voetpaden
er in onze wijk bij liggen? Er zijn
hier al veel mensen gevallen”

3
G!ST Groen
Mo

Groen Mortsel, voor MENSEN en MORGEN

Wijken & winkels
De gitaarbouwer van Tamino
Lijsttrekker

Walter Duré

“Een buurtwinkel of
terras van een café
brengt zuurstof en
leven in een wijk”

Als kind al knutselde Sebbe graag. En op zijn twaalf leerde hij gitaar spelen. Breng beide voorliefdes samen en je komt uit bij gitaarbouw, wat Sebbe
dan ook, na een studie sociologie, ging studeren aan de instrumentenbouwschool in Boom. Sinds 2009 mag hij zichzelf gediplomeerd luthier noemen.
In 2013 houdt hij in een pand in de Pieter Reypenslei zijn eigen gitaarwinkel
boven het doopvont.
“Ik kom uit een familie van Mortselse
middenstanders. Mijn grootmoeder heeft
op de Statielei een winkel in woontextiel
gehad en ook een kledingzaak waar mijn
moeder werkte. Het ondernemen zit dus
in de familie.”
Naast het verkopen van zijn handgebouwde ‘Mil Guitars’, genoemd naar zijn
zoontje én zijn grootvader, richten Seb-

De Mortselse wijken hebben behoefte aan meer leven. En ook ons winkelcentrum moet gezelliger, jonger
en hipper worden.
We willen dat oude parochiecentra
of andere gebouwen in het hart van
de wijken niet zomaar vervangen
worden door appartementen. Mensen hebben nood aan een plek om
te kunnen vergaderen, om elkaar te
kunnen ontmoeten op het terras van
een café,… Wij geloven ook in de terugkeer van buurtwinkels.

Sebbe (links) naast Tamino, zijn
eerste ‘Mil Guitars endorsed artist’

be en Johannes van Gitaarbouw Linotte
zich ook op het herstellen, afstellen
en aanpassen van oude gitaren. “Voor
herstellingen komen mijn klanten van
steeds verder naar Mortsel afgezakt.
Blijkbaar zijn we stilaan een reputatie
te krijgen. Het geeft veel voldoening
om een oude gitaar, die iemand nog op
zolder gevonden heeft, weer helemaal
in orde te krijgen. Dat hebben we trouwens ook gedaan met een gitaar van de
Egyptische grootvader van Tamino.”
Voor Tamino, de jonge artiest uit Mortsel die bezig is de wereld te veroveren,
hebben Sebbe en Johannes trouwens
een unieke elektrische Tamino Signature gitaar ontworpen. “Jawel, er gaat
geen optreden voorbij of Tamino speelt
wel enkele liedjes op een Mil Guitar. Betere publiciteit kan je jezelf natuurlijk
niet wensen.”
“Traditioneel worden gitaren gebouwd
met tropische houtsoorten. Dat zou
noodzakelijk zijn voor een goede klank.

Maar niet alleen de wijken willen we
nieuw leven inblazen. Ook ons winkelcentrum op de hoofdas StatieleiAntwerpsestraat pakken we aan.

Ook willen we Mortsel zuurstof geven
door sterk in te zetten op innovatie:
we kunnen lokale ondernemers ondersteunen, een coworking space
opstarten, met ECO-koeriers een
duurzame belevering van goederen
organiseren,…
Voor dit alles trekken we een centrummanager aan.

Enthousiaste starters: Anke Van Hecke (links) en Blande Overlaet-Michiels
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Sebbe  : “Voor herstellingen
komen mijn klanten
van steeds verder naar
Mortsel afgezakt”

Twee meisjes met veel durf

En laten we het Gemeenteplein en
het Stadsplein ook eens goed onder
handen nemen: meer groen en sport
op het Stadsplein, een bloemenmarkt
en een kiosk op het Gemeenteplein,
en meer bomen op de Statielei.

4

Maar ik geloof dat er alternatieven zijn, die net zo goed zijn. Ik
zie het dan ook als een mooie uitdaging om te proberen steeds
meer te werken met lokale houtsoorten, zoals notelaar, kerselaar en esdoorn. ”
Sebbe is blij met de heraanleg van de Pieter Reypenslei, maar
denkt toch dat er meer kan gebeuren: “Een weldoordacht winkelbeleid, waarin men creatief durft te denken, zou mooi zijn.
Waarom bijvoorbeeld niet een straatje met een meer ambachtelijk karakter, waarbij men dan een chocolatier, een kaasmaker, een meubelmaker en zo probeert aan te trekken?”

Als je goed luistert naar je
hartenklop en vervolgens
durft springen, dan krijg je
mooie dingen. Zoals Zwart,
dat fonkelende winkeltje
op de Statielei dat gespecialiseerd is in duurzaam
en kwaliteitsvol teken- en
schildergerief. Blande
Overlaet-Michiels en Anke
Van Hecke delen een passie voor pen en penseel
en waagden iets meer dan
een jaar geleden de sprong
naar een eigen zaak. En
ze hebben daar nog geen
moment spijt van gehad:
“Rijk zullen we hier niet

van worden. Maar het voelt
zo goed om te kunnen doen
wat je graag doet.”
“Evident is het niet. En we
konden de subsidie van de
stad voor starters in een
leegstaand pand echt wel
gebruiken. We beseffen dat
we onze tijd moeten nemen
om dit goed uit te bouwen,
dat we nu eerst moeten
investeren om dan later
de vruchten te kunnen
plukken. Maar we hebben

er alle vertrouwen in. Als
je ziet dat we vandaag toch
best al veel vaste klanten
hebben. We putten daar
echt hoop uit. En we hopen
ook dat anderen ons zullen
volgen, zodat de Statielei
straks bruist van het creatieve, kleine winkelleven.”
“We merken dat veel
ouders voor hun jonge
kinderen liever hier de
kleurpotloden komen kopen omdat ze willen gaan

voor kwaliteit.
Wat ook wel grappig is, zijn
de wat oudere klanten die
hier een zekere nostalgie
beleven. Dan hoor je soms
uitroepen als: ‘Oh, kleurpotloden van Caran d’Ache!
Ik heb nog zo’n doos van
mijn communie!”
wijk een
“Als er hier in de
l zou zijn,
buurtwinke
pen!”
zeker ko
zou ik er

Blande: “Het voelt zo goed om te
kunnen doen wat je graag doet”

5
G!ST Groen
Mo

Groen Mortsel, voor MENSEN en MORGEN

Gemeenschapsruimte
bewaren in elke wijk

20

Groen is het ermee eens dat het parochiecentrum
“Lepelhof” wordt afgebroken en er een nieuwe ontwikkeling komt, en uiteraard is er plaats voor sociale
woningen! Maar deze plek in het hart van het dorp
moet voor Groen hoofdzakelijk gemeenschapsruimte
blijven. Mèt ook een café met terras en een volwaardige plaats voor de Rode Beuk.
Groen wil het hele gelijkvloers voorbehouden voor
vergaderen, recepties, koffies na een begrafenis of
een drankje na een huwelijk, repetities, bijeenkomsten van verenigingen,…
Er is inderdaad een probleem met oude parochiecentra in Mortsel (De Wolschaerder in St. Jozef, Het Centrum in Dieseghem…). Ze zijn vaak versleten en de parochies zijn niet meer in staat ze te onderhouden. We
vinden echter dat die ruimte moet behouden blijven
voor de buurt; eens verkocht is voor altijd verloren.

Walter Duré  : “In het hart van een wijk moet
gemeenschapsruimte behouden blijven. Net
zoals de prachtige Rode Beuk aan Lepelhof”

Als we na de verkiezingen in het bestuur komen, willen we niet enkel het behoud van de Rode Beuk en
gemeenschapsfunctie in het Lepelhof, we willen voor
alle oude parochiecentra in Mortsel en samen met
de buurtbewoners een globaal plan ontwikkelen rond
het behoud van gemeenschapsfunctie.

Ria Van Essche

• (eigen)wijze vrouw van ‘60+11’
• vrijwilliger bij buurtwerk
en Emiliushoeve
• armoedebestrijder

Wij kiezen voor
Groen Mortsel.
U kiest voor ons!
Maak kennis met onze kandidaten, met een
hart voor Mortsel en een passie voor Groen.
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Eén van de meest gehoorde opmerkingen tijdens onze bankbabbels was: “spijtig dat we geen buurtwinkels meer hebben…”. Na een duidelijke terugloop
sinds de jaren ’90, zit de Buurtwinkel echter weer in de lift. Handels- en andere
verenigingen zien zelfs een echte toekomst voor de buurtwinkel. Zowel ouderen
als jonge gezinnen vinden ‘nabijheid’ belangrijk en de buurtwinkel zorgt voor
leven in wijken.

Veel Mortselaars zijn wat slechter te been maar willen zich wel
graag blijven verplaatsen in onze stad. Een rustplek op de juiste
plaats is dan ook belangrijk voor hen.
Met een Bankenplan redden we geen financiële banken maar
zetten we nog véél meer zitbanken neer. Die zorgen ervoor dat
mensen kunnen uitrusten als het even moet. Aan een goedgeplaatste bank kunnen buren elkaar ook ontmoeten. Ouders kunnen zich even zetten als hun jonge kinderen spelen en jongeren
spreken er af om samen naar school of de hobby te vertrekken.
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• sociologe en VDAB-medewerkster
• geëngageerd voor Noord-Zuid en
mensenrechten
• Jong Groen vertegenwoordiger

25

• leerkracht
• plusmama
• beeldend kunstenaar
• trekker van vele projecten

• student sociaal werk
• oprichter Jong Groen
Mortsel
• scoutsleider
• grote broer

“Een sterk beleid voor
en door jongeren is
nodig. De toekomst is
van ons en dat moeten
we laten zien”
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“Groen staat niet alleen voor
ecologie maar is veel meer.
Het is dé partij die werkt voor de
toekomst en tegen vooroordelen,
favoritisme, inhaligheid,
uitbuiting. Ook in Mortsel”

Tine Van Roy

Jitse Born

• leerkracht
• vader en pleegvader
• psycholoog
• geëngageerd dichter

Eline Poels

“Voor burgerinitiatieven en
culturele projecten, voor
meer atelierruimte voor
kunstenaars: daar ga ik voor”

Tijd dus voor een echt ‘buurtwinkelbeleid’. In andere steden en gemeenten
zijn voorbeelden te rapen: premies en tips voor beginners, een prijs voor ‘beste
buurtwinkel’, een winkel in een woon-zorgcentrum.
Werk aan de winkel!

Sven Cooremans

“Ik wil graag iedereen in
beweging krijgen: om samen
te schrijven aan een verhaal
van hoop en verbinding”

“Armoede is alom aanwezig
en in een stad als Mortsel ook
nog eens verdoken. Ik wil graag
mijn steentje bijdragen om het
verschil te helpen maken.
Werk aan de winkel”

Buurtwinkels stimuleren, ja het kan!

Allemaal fan van een Bankenplan
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Jan Corens

• orthopedagoog
• vader van 2 jonge tieners
• chiro
• actievoerder voor Den Berm

“In Mortsel kan er nog
gesleuteld worden aan de
mobiliteit. Tijd om de vele
studies en plannen rond
wijkgerichte mobiliteit op
mensenmaat uit te voeren”

Griet Lambert
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• gepensioneerde docente
verpleegkunde
• liefhebbende moeder
en grootmoeder
• actief in Natuurpunt en Gecoro

“Ik hou van ‘bruggen bouwen’.
Bruggen tussen mensen en
ideeën, maar ook bruggen
als verbindingen tussen onze
kleine groene gebieden”
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Bomen, onmisbaar in een stad
Wim Nuyts werkt al bijna 25 jaar als professioneel boomverzorger. De geknipte man om – tja – een boompje op te zetten over
bomen in de stad. We praten met een gepassioneerde kenner.

“Bomen doen het grootste werk.
Ik als boomverzorger ben er om te
kijken naar hun noden in al hun
verschillende levensfasen. Voor stadsbomen zijn deze noden wat groter”

“Stadsbomen groeien sowieso niet in normale omstandigheden. Bovendien wordt er vaak te weinig rekening gehouden met de behoeften die een boom heeft: water maar ook
zuurstof en voedsel moeten aanwezig en bereikbaar zijn. Zo
niet zoekt een boom dat net onder de tegels - waardoor die
worden opgedrukt”
Dat probleem achteraf oplossen is niet zo simpel. “Toch
kan je, afhankelijk van de specifieke situatie, oplossingen
vinden die wortelopdruk vermijden zonder de gezondheid
van de boom te beschadigen.”
Verharding rond een boom kan gerust. “Maar die moet
voldoende poreus zijn. Aangedrukte aarde door evenementen, verkeer of geparkeerde auto’s kan al voldoende zijn om
een boom in de problemen te brengen.”

Bij de heraanleg van een straat is een duidelijke visie nodig. “Het belangrijkste is een goede coördinatie van de verschillende diensten vanaf het ontwerp. Technische dienst,
groendienst en nutsbedrijven moeten mee zijn met het
plan. Zo krijgen wortels voldoende ruimte zodat ze niet in
rioolbuizen groeien. En worden ze geleid naar andere plaatsen dan waar alle kabels liggen. Belangrijk voor de bomen
én voor het onderhoud achteraf.”
“Bomen zijn enorm belangrijk in een stad. Niet enkel voor
het leveren van zuurstof en verkoeling in de zomer of omdat
ze fijn stof vasthouden. Ze fleuren ook gewoon een straat op
en hebben een verkeersremmend effect. Om nog te zwijgen
over de functie die ze voor allerhande dieren hebben. Groen
in de buurt is belangrijk om je goed te voelen.”

Buurtboomgaard Deurnestraat
Via een klimaatsubsidie van de Provincie Antwerpen
konden enkele buren in de Deurnestraat een kleine
boomgaard aanplanten.

V.l.n.r.: Dirk, Stijn, Karel, Herman, Liesje en Bram in hun boomgaard
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In november 2017 plantten ze in overleg met vzw De Brug
15 voornamelijk fruitbomen in de ‘voortuin’ van De Brug
vlak bij de spoorwegovergang.
“Het is een zeer fijne manier om je buren te leren kennen,”
vertelt Bram Van Hove, één van de initiatiefnemers. “Het
idee is om dit stukje samen te onderhouden en op termijn
de vruchten te kunnen plukken. Veel buren hebben al fruitbomen in hun tuin en nemen dus heel wat kennis mee naar
onze gemeenschappelijke werkmomenten.”
Er zijn ongetwijfeld nog veel verloren hoekjes in Mortsel
waar ‘buurtbomen’ kunnen komen. Een mooie manier om
buren de kans te geven elkaar te ontmoeten en tegelijk
eetbaar groen te herintroduceren in onze stad.

Michiel Hubeau,
Mortsels
klimaatexpert
5de plaats

“De oplossingen om het klimaatprobleem te verhelpen,
maken Mortsel ook veel mooier, aangenamer en gezelliger”

Michiel Hubeau, net terug van een
maandenlange fietsreis, is een jonge
bio-ingenieur die gedoctoreerd is op
de invloed die klimaatverandering
heeft op bomen. Hij is dus als expert
de geknipte man om een klimaatbeleid op poten te zetten.
Michiel, waarom zet een jonge wetenschapper de stap naar de politiek?
“Klimaatverandering houdt me al bezig sinds ik tiener ben. Mijn studies
gaven me inzicht in de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering, maar
ook in de mogelijke oplossingen.
Het is duidelijk dat de natuur enorm
onder druk staat en beterschap is niet
meteen in zicht. Toch weet de wetenschap vrij goed hoe we het klimaat opnieuw op het juiste pad moeten brengen. Het is echter aan de politiek om
doortastende maatregelen te nemen.”
Hoe ga je jouw kennis kunnen gebruiken in de gemeentepolitiek?
“Ik ben ervan overtuigd dat bijna iedereen wil meehelpen aan een beter klimaat. Maar hoe begin je eraan en met
welke acties kan je bijdragen? Als wetenschapper weet ik dat er enorm veel

informatie beschikbaar is, maar ik vind
dat deze nog veel te weinig haar weg
vindt naar de burger.
Omdat je in de gemeente op kleine schaal te werk kan gaan, kan je
mensen heel individueel en op maat
informatie aanreiken, zodat ze zelf
kunnen beslissen wat ze wel en niet
zien zitten.”
Is ‘Het Klimaat’ niet eerder iets om
op Europees en wereldvlak aan te
pakken? Hoe denk je dat we in het
kleine Mortsel hier iets aan gaan
kunnen doen?
Wel, het is eigenlijk simpel: de oplossingen om het klimaatprobleem te
verhelpen maken een stad als Mortsel
ook veel mooier, aangenamer en gezelliger. Je hebt als stad best wat mogelijkheden om het verschil te maken.
Het energieverbruik in je woning verlagen is één van de meest efficiënte
manieren om je bijdrage tot het klimaat te verbeteren. Het is een actie die
geen invloed heeft op je dagelijks leven
en je zal het zeker ook merken op je
energiefactuur. Als eerste actie zou ik
er dan ook voor zorgen dat Mortsel een
ruime ondersteuning biedt om verou-

derde woningen te renoveren.
En dit best wijk per wijk, in samenspraak met de bewoners. Zo kunnen
we groepsaankopen op maat organiseren en zorgen we voor een helder
overzicht van subsidies en tussenkomsten. Met andere woorden: heel
actief de Mortselaar aanspreken, betrekken en aansporen tot actie, met
de nodige steun!
Je hebt duidelijk ambitie…
Klopt, ik wil samen met de Mortselaars
gaan voor de titel van eerste klimaatneutrale gemeente in Vlaanderen.
We stellen hiervoor een plan op met
alle inwoners samen. Door zoveel mogelijk mensen te betrekken komen er
acties waar we samen onze schouders
onder zetten. Minstens 1000 nieuwe
bomen, geveltuinen en groendaken
zorgen voor noodzakelijk groen in onze
stad. Maar ook blauw is nodig: bij de
heraanleg van straten zorgen we dat er
opnieuw water door Mortsel stroomt
om zware regenbuien op te vangen
en verkoeling te bieden in de zomer.
En zou een volledig groene gevel aan
het stadhuis niet prachtig zijn om het
stadsplein wat te vergroenen!
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28. Rik Holvoet
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• welzijnswerker ‘op rust’
• OCMW-raadslid
• ijvert voor Mortsels
Menswaardig Inkomen

Charlotte De Meyer

• leerkracht
• teruggekeerd naar de roots
in Mortsel
• mama van 2 jonge kindjes

“Mortsel heeft veel te bieden
en heeft het potentieel om
dè duurzame stad van de
toekomst te worden. Aan
dit project voor de volgende
generatie wil ik werken”

“Ik vraag de kiezer om te kiezen
voor een positieve stem in
plaats van voor negativisme of
moedeloosheid, te kiezen voor
Groen Mortsel, voor hoop”

15. Goele Descamps

Wij kiezen voor
Groen Mortsel.
U kiest voor ons!
4

• SSC-medewerker bij
IT-consultancy Pàu
• oud-scout
• voetbalster FC Monas (nr 24)
• laat de uitdaging maar komen

“Als iedereen iets groener leeft,
geraken we al een stuk verder.
Klein beginnen om groot te
kunnen eindigen”

Nadia Saouti
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• trajectbegeleider inburgering
• jonge mama
• passie voor literatuur

“Er zouden geen drempels
mogen zijn voor jong, oud, wit,
met een tintje, man, vrouw,
met of zonder beperking, …
Hiervoor wil ik gaan!”

Johannes Claes

Grijze stenen worden levende pleinen
Mortsel heeft twee harten: het Gemeenteplein en het Stadsplein. Beide mogen best nog levendiger en gezelliger!
We geven het Stadsplein meer groen en meer ‘leven’.
Met wat creativiteit kan dat. Een basketveldje, netten voor
badminton en volleybal. Het vertrekpunt voor toeristische
wandelingen. Of waarom geen ‘urban golf’? De Groene
Heuveltjes kunnen opgefleurd worden met een kunstwerk
dat geregeld vervangen wordt.
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Het Gemeenteplein lijkt wel op het tweede plan geschoven.
Daar moet verandering in komen. De ‘badkamer’ (huisje
van De Lijn) moet weg en maakt plaats voor een muziekkiosk of een monumentale boom, met ruimte voor een
bloemen- of seizoensmarkt, muziek op warme zomeravonden, dekentjes voor een winters terrasje…

• handelswetenschapper
• optimist
• Fort 4 en Klein
Zwitserland-liefhebber

“Ik ben vastberaden
om onze geweldige
stad Mortsel socialer,
groener en ‘futureproof’
te maken. Ik ben ervan
overtuigd dat deze
verandering mogelijk is”
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Annemie Huygh

• gepensioneerde maar nog
actieve kleuterleidster
• moeder en grootmoeder
• muziek
• parochiewerking

“Ik wil een leefbare en
aangename stad waar
mensen belangrijk zijn
en waar ikzelf dat ‘ietsje
meer’ voor een ander
kan betekenen”

Wouter Hans
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• student Biomedische wetenschappen
• natuurliefhebber
• boekenwurm
• enthousiaste Jonge Groene

“Ik geloof in burgerparticipatie,
om mensen met elkaar te
verbinden en te betrekken op het
bestuur. Zodat iedereen iets kan
zeggen over de plek waar
hij woont”
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Investeren in mensen
“Wij wonen heel graag in
ons sociaal appartement”
2de plaats

Sara Waelbers

“Voor een Mortsel waar
iedereen volwaardig
kan deelnemen aan het
samenleven !”
De oorzaken van armoede en zorgnoden aanpakken, is cruciaal. Hulp
en zorg tijdig bij de mensen krijgen
evenzeer. We willen daarom in wijkcentra welzijn én gezondheid dicht bij
de mensen brengen.
Groen wil voor iedere Mortselaar een
menswaardig inkomen. Dus: meer
plaatsen voor sociale tewerkstelling,
goede ondersteuning om rechten
waar te maken, en waar een ander inkomen niet mogelijk is, steun tot aan
de (Europese) armoedegrens.
Ontmoeting én toegang tot hulp en
zorg willen we dichtbij huis en laagdrempelig in de wijken.
We willen meer sociaal en betaalbaar
wonen, we stimuleren het sociaal verhuurkantoor en richten een rollend
fonds op tegen leegstand.
De plannen voor de Welzijnscampus
Meerminne worden herbekeken zodat alle welzijnsdiensten en assistentiewoningen erin passen, samen met
het buurtrestaurant; het project moet
maximaal rekening houden met de
buurt en het milieu.
Zo investeren we niet alleen in bakstenen, maar rechtstreeks in de mensen zelf. We willen dat het hier goed is
om te leven voor iedereen.
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Bart Somers en Sara Waelbers
werden ontvangen door Kaat* voor
een gesprek over haar leven in een
sociale woning.

“Ik ben voor méér
sociale huisvesting. Dit
lost echt problemen op”
“Mijn dochter en ik wonen hier nu 9
jaar. Wij wonen hier erg graag en ik
ben heel gelukkig met ons appartement. De huur is aangepast aan mijn
inkomen,” vertelt Kaat.
“Er wonen hier veel vriendelijke mensen. Ik heb dan ook een goed contact
met de buren. We poetsen de gang om
de beurt. Het uitzicht op groen vanuit
dit appartement is mooi en rustgevend. We wonen een beetje in een park
hier. De koeien in de wei zijn hier in de
Koeisteerthofdreef op hun plaats.”
“Ik ken nog wel mensen die beter af
zouden zijn met zo’n appartement. De
verhouding prijs-kwaliteit is veel beter
dan op de privéhuurmarkt. Ik ben voor
méér sociale huisvesting. Dit lost echt

problemen op. Maar we mogen het
ook niet helemaal volbouwen. Ik vind
het belangrijk om het groen in de buurt
te behouden: weiden, bomen, Koude
Beek, Fort 4, Klein Zwitserland, ...”
“Wat er beter kan? De energiezuinigheid van het gebouw. Er werd dubbel
glas geplaatst, maar het tocht nog
langs de ramen. Ik heb dat zelf kunnen
oplossen met isolatie. Een warme bakker in de buurt zou ook heel fijn zijn.”
“Ik ben geboren en getogen in Mortsel en woon hier graag omdat alles
met de fiets en te voet bereikbaar is:
school, speeltuinen, groene ruimte,
oma en opa ... Ja, ik ben echt tevreden
met ons appartement!”

*Kaat koos ervoor om niet met haar
eigen naam in de Gist te komen
verhalen
Ik ga elke week
dreizen
er mijn werel
vertellen ov
trum
nstencen
in het Die

Gezondheid en welzijn gaan hand in hand
Koen De Vylder is gepokt en gemazeld in het sociaal werk.
Hij leidde jarenlang als directeur CAW Antwerpen, één van de
grootste sociaal werkorganisaties in Vlaanderen. Koen heeft
zopas de lijst van Groen Antwerpen versterkt.
OCMW-raadsleden Sara Waelbers en Rik Holvoet spraken met
hem af in de Mortselse zomerbar en vroegen naar tips voor een
sterk sociaal beleid. Koen moest niet lang nadenken over zijn
antwoorden.
“Richt een Welzijnsraad op met een eigen budget – of ‘burgerbegroting’, zodat de mensen de financiële sleutels zelf in handen krijgen. Deze Raad kan bestaan uit bewoners in al hun diversiteit, basiswerkers, middenveldorganisaties en deskundige
ambtenaren. Het is daarvoor een ideaal moment nu het OCMW
en de gemeente samenkomen. Zo werken we aan een stevig
draagvlak voor een solidaire stad.”
“Bovendien: sociaal werk en zorg zijn toegankelijk en nabij, te
vinden in ontmoetingsplekken in elke wijk. Sociaal werkers
dienen meer tot bij de mensen thuis en op de straat te komen.
We hebben nood aan een echt netwerk van zorg, met deskundigen met diverse disciplines. Bewoners hebben zelf het stuur
in handen, basiswerkers voeren de regie. “
“En last but not least: we moeten streven naar een akkoord met
Vlaanderen om de Vlaamse subsidies in te zetten in het lokaal
sociaal beleidsplan. Immers: de stad kent de noden van de lokale gemeenschap het best. Ook gaan gezondheid en welzijn
hand in hand. Ik zou wijkgezondheidscentra inbedden in het
sociaal wijknetwerk. Zo krijgt welzijn op wijkniveau slagkracht!”
Bedankt voor je ideeën, Koen. Daar gaan we in Mortsel stevig
werk van maken. En veel succes in Antwerpen!

Koen De Vylder: “Sociaal werk
en zorg moeten te vinden zijn in
ontmoetingsplekken in elke wijk”

Een totaalplan voor de Meerminne
Op de plaats van de oude gebouwen
van de Meerminne zal de komende
jaren een echte Welzijnscampus
verschijnen. Groen staat daar voor
100% achter. We willen die campus
in de volgende legislatuur stevig
uitbouwen en gaan daarbij voor een
brede invulling: zorg, welzijn en
sociaal werk onder één dak en in
samenwerking met algemeen welzijnswerk, huisartsen,…
De huidige meerderheid plande een
nieuwbouw op de plaats waar nu de
gebouwen van het oude woonzorgcentrum Meerminne staan.

Door fouten bij de opmaak is het
project nu al te klein voor de geplande diensten en verenigingen.
Bovendien zijn er minder assistentiewoningen gepland dan eerst
voorzien.
Dat kan anders! We willen het
totaalplan herbekijken zodat er
meer assistentiewoningen kunnen
worden opgenomen en het buurtrestaurant en alle geplande diensten en verenigingen hun plaats
erin vinden. Het kloppend hart van
het sociaal beleid van Mortsel verdient een volwaardige plaats!
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Caroline Du Meunier

• leerkracht
• mama van 2
• geboren Mortselaar en organisator

19

“Mensen moeten zin krijgen
om weer naar buiten te komen
en met elkaar te praten.
Meer groen en minder beton”

1. Walter Duré

• duurzaam ondernemer
• echtgenoot en vader
• wereldfietser
• ervaren gemeenteraadslid

• Counselor, Teamcoach
• leidinggevende Sociaal Wijkteam
CAW Antwerpen
• vader van 2 tieners
• fietser en autodeler

“Met een ambitieus
klimaatplan maken
we Mortsel niet enkel
klimaatneutraal maar
zelfs klimaatpositief”

14
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INGRID PIRA, LIJSTDUWER
Ingrid Pira duwt niet enkel de gemeenteraadslijst maar ook die van de provincie, volgens haar
een onmisbaar bestuur tussen de gemeenten en
Vlaanderen. “Mijn grote bezorgdheid is mobiliteit
en daarom vind ik de fietsostrades die de provincie
aanlegt zo belangrijk. De fietsostrade AntwerpenMechelen is zelfs de drukste van heel Vlaanderen,
maar moet zeker op Mortsels grondgebied breder
en veiliger”, zegt Ingrid Pira.

“Bij Groen heb ik geleerd
dat je wèl iets kan doen
aan klimaatverandering,
verbazend veel zelfs. Ook
op het lokale niveau, in onze
eigen kleine stad Mortsel”

DIEDERIK VAN DEN
DRIESSCHE, LIJSTTREKKER

24

5

Met Diederik Van Den Driessche als lijsttrekker
wil Groen een provincie die participatie centraal
stelt, klimaatneutraal is, haar open ruimte koestert én radicaal voor de fiets kiest.
Diederik Van Den Driessche: “We willen een provincie die klimaatprojecten van burgers ondersteunt en lokale klimaatplannen van steden en
gemeenten begeleidt en financieel ondersteunt.
Daarnaast zetten we volop in op de uitbreiding van
geothermie in de Kempen en op warmtenetten.”

24. Wim Dolfyn

Ilse Van Dienderen (tweede plaats) wil dat de provincie Antwerpen het voortouw neemt in het realiseren van de betonstop en pleit voor meer open
ruimte, ontharding en de realisatie van groenblauwe netwerken.

• medewerker dienst Vrije
Tijd Mortsel
• vader van Jef
• Cambiogebruiker

“Wat is een samenleving
zonder fantasie en
creativiteit? In Mortsel
is veel talent aanwezig.
Laten we alle creatieve
zielen ondersteunen”

“Ik droom van een sociaal
Mortsel met groene, leefbare,
gezonde wijken. Groen Mortsel
neemt hierin het voortouw.
Ik geloof in de kracht van
goede samenwerking.”

• doctor milieutechnologie
• scout in hart en nieren
• kilometervreter op de fiets

PROVINCIERAADSVERKIEZINGEN

Wij kiezen voor
Groen Mortsel.
U kiest voor ons!

Bart Somers

Michiel Hubeau

• gepensioneerd kinesitherapeute
• de liefde gevolgd van Nederland
naar Mortsel
• muziekliefhebber en koorzanger

1

“Ik ga voor een Mortsel
waar mensen terecht
kunnen in een gezellig
winkelcentrum en
wonen in warme wijken”

16

Margriet Schoot

21. Jan Van Campen

• huisarts
• geworteld in Mortsel
• gepensioneerd maar nog werkend
• met de fiets op huisbezoek

‘Beroepshalve kom ik dagelijks
in contact met mensen in nood
of op de vlucht. Groen zoekt
een antwoord op mensenmaat
voor vele uitdagingen in onze
maatschappij.’

Pro

v

Klim incie a
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rpe
neu
tra n
al

21

Lijstduwer provincie Ingrid Pira
“De fietsostrades die de provincie
aanlegt zijn onmisbaar”
Diederik Van Den Driessche,
‘Lijsttrekker Provincieraad Groen’
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Koning Fiets en Keizer Voetganger

Groen Mortsel, voor MENSEN en MORGEN

Deel de zon
én de auto
Vanaf oktober vind je in Mortsel elektrische
deelauto’s van Partago. De auto’s zijn opgeladen via zonnepanelen en dus zeer milieuvriendelijk.
ZuidtrAnt is een energie-coöperatie, een initiatief van mensen die zich verenigen en samen
duurzame energieprojecten uitwerken.
ZuidtrAnt neemt deel aan het Europese project
‘Deeldezon’. Op verschillende plaatsen worden collectief zonnepanelen geplaatst, bijvoorbeeld op het nieuwe zwembad.

“Gezondere lucht
door nog meer in te
zetten op openbaar
vervoer en fiets”
Het grote werk aan de ‘hoofdassen’
is al even achter de rug. Al moet
tram 7 dringend tot Kontich rijden.
Intussen vindt de fietsrevolutie
plaats – er zijn meer en meer fietsers met uiteenlopende snelheden
- en zijn we ons er van bewust hoe
ongezond de uitlaatgassen wel zijn.

Meer info over de projecten en de
mogelijkheid om gebruik te maken van
de deelauto’s vind je op www.zuidtrant.be
en www.partago.be

• een ‘urgentieplan fiets’ zodat
fietsen op fietsostrade en in elke
straat veiliger wordt

Daarom willen we

• niet enkel veilige schoolpoorten
maar veilige schoolroutes voor
fiets en voetganger
• conflictvrije kruispunten
voor de veiligheid van zachte
weggebruikers

Op een zonnige zondag beslisten enkele Mortselaars een kleine-wieltjes-race te
houden, op een voetpad dat dagelijks gebruikt wordt. Het startschot weerklonk,
en al gauw bleek het toch niet zo gemakkelijk om de finish te bereiken wanneer
je aangewezen bent op wieltjes om je voort te bewegen…

• geen doorgaand vrachtverkeer
door Mortsel
Rik Holvoet: “Mortsel heeft nood aan een
kleine-wieltjes-beleid. Soms houdt dat grotere werkzaamheden in, wanneer een hele
straat moet worden heraangelegd. Toch
is het op vele plaatsen ook met kleinere
– soms tijdelijke – ingrepen mogelijk om
de openbare weg toegankelijker te maken
voor mensen in een rolstoel, met een kinderwagen, een rollator of een kinderfietsje.
We stellen een investeringsplan op voor de
voetpaden in Mortsel, om zo op korte tijd
snelle resultaten te boeken.”

G!ST Groen Mortsel

Peter Mous

Mortsel zal de primeur krijgen voor een nieuw
concept met zonnepanelen en elektrische
deelauto’s van Partago. De auto’s dienen via
een slimme laadpaal als een batterij voor de
opslag van teveel aan zonne-energie overdag.
En je kan er uiteraard ook gewoon mee rijden!
De eerste Partago-auto’s vind je in het Deurneleitje aan cultuurcentrum De Feniks-Walpurgis,
aan de Academie voor Muziek Woord en Dans,
en aan het Meerminnehof.

Onze kleine-wieltjes-race rolt niet zo vlot!

16

6de plaats

• geen omleidings- of
verbindingsweg – die trekt enkel
extra verkeer aan
• een doordacht
verkeerscirculatieplan dat
sluipverkeer weert in woonwijken
• meer zichtbare staanplaatsen
voor autodelen en elektrische
wagens
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Wij kiezen voor Groen Mortsel. U kiest voor ons!
Een échte Ecowijk in de St-Benedictusstraat
18

De plaats van de huidige “werf” in de St.-Benedictusstraat komt de komende jaren vrij. Omdat die
werf verhuist naar de Heirbaan. Groen wil de kans
grijpen om er een echte ecowijk te realiseren.
Het huidige stadsbestuur spreekt op een bewonersvergadering over een ‘kwalitatieve woonzone’
met 72 wooneenheden in een aantal woonblokken.
Als uitgangspunt stelde het schepencollege wel
dat de verkoop van de gronden evenveel moet opbrengen als wat de nieuwe werf in de Heirbaan zal
kosten. Dit lokte algemene verontwaardiging uit bij
de bewoners: er was duidelijk geen draagvlak voor
het ontwerp.
Vooropstellen hoeveel de verkoop van deze stadsgronden moet opbrengen is een fout uitgangspunt
voor een ingrijpend ruimtelijk project.
Men dient uit te gaan van wat de noden zijn van de
buurt en van wat de site te bieden heeft. Dan pas krijg je een
echte ecowijk. Waar duurzame materialen worden gebruikt.
En hernieuwbare energie. Met een open ruimte met de mooie
grote bomen die er staan die ook toegankelijk is voor de buurt.
Aangezien alles dichtbij is, volstaat het om enkele deelwagens
te voorzien. Een ondergrondse parking is dan niet nodig. Een
verbinding over het spoor naar de fietsostrade is perfect mogelijk. Een wijk voor morgen, het kan duidelijk anders!

• juriste CAW
• mama van 3 zonen
• ervaren OCMW-raadslid

“Het uitgangspunt bepaalt het
resultaat! Je moet uitgaan van
de noden van de buurt en van
wat de site te bieden heeft”

G!ST Groen Mortsel

Cohousing heeft ook nog andere sociale en ecologische
troeven. “Door een leeftijdsmix kan iedereen elkaar helpen.
En ook de buurt kan meegenieten van de gemeenschappelijke ruimtes. Bouwgrond delen verkleint de ecologische
voetafdruk en maakt investeringen in zonnepanelen en
warmtepompen haalbaarder.”

2

“Alle Mortselaars van
nu en morgen kunnen
volwaardig deelnemen
aan het samenleven.
Dat wil ik bereiken !”

8

“Al wil dat niet zeggen dat je constant in groep leeft. Je hebt
ook je privéruimtes,” zegt Jan Adams. Jan is met een groep
medestanders plannen aan het uitwerken om op een eigentijdse manier te gaan ‘cohousen’.
“In de huidige voorbeelden van cohousing is er wel degelijk
veel aandacht voor je eigen plekje. Zo heb je je eigen leefruimte, badkamer,… zoals in een gezinswoning. Maar wel
compacter. En we delen bijvoorbeeld een grotere eetzaal
om je familie of vrienden te ontvangen, of logeerkamers.”

Jan Adams: “Cohousing is
geen commune of studentenkot
waar je àlles samen doet”

18

• gepensioneerde leerkracht lager
onderwijs en zorgleerkracht
• moeder en grootmoeder
• vrijwilliger Nederlandse les

Sara Waelbers

“Iedereen heeft een beperkt privéterras maar de tuin is
gemeenschappelijk. Ruimte- en kostenbesparend!” Al is
cohousing niet persé goedkoop wonen: “Je betaalt de prijs
van een eengezinswoning. Maar je krijgt er met de gemeenschappelijke ruimtes wel veel voor terug. Om het voor
meer mensen haalbaar te maken, willen we ook een huurformule voorzien.”

Jan Adams (tweede van rechts) met zijn co-housers.

23

• Adviseur duurzaamheid
& nieuwe werken
• papa van Kato en Stef
• secretaris Gezinsbond Mortsel
• voorzitter Dorpsgenieters
(Ronde van Mortsel Dorp)

26

29

Dalia Basurco

• verzorgster kinderdagverblijf
• moeder van 3 kinderen
• ontwikkelingssamenwerking
• gemeenteraadslid

“Ik sta achter een stad
waar diversiteit de hoofdrol
speelt en we iedereen
gelijke kansen geven.
Een multicultureel Mortsel,
waar we samen trots op
kunnen zijn”

“Ik maak verder werk van
klimaataanpak, gezond milieu en
diverse natuur vol van leven. Ik
wil o.a. ruimte voor verenigingen
en gemeenschap in alle wijken
(bv Sint-Lutgardis).”

“Laten we de
parochiecentra in de
wijken niet zomaar
afbreken maar
ervoor zorgen dat
gemeenschapsleven
behouden blijft.”

22

“Ruimte voor lokale verenigingen
en gezinnen, buurtwinkels
op wandel- of fietsafstand,
stadsvernieuwing met echte
inspraak van de buurt. Daar wil ik
met jouw steun voor gaan!”

• dienaar van het algemeen belang
(Civil Servant)
• vader van 2 dochters
• Natuurpunter
• ervaren gemeenteraadslid

•Vlaams parlementslid
• oud-burgemeester
• moeder en grootmoeder

• fiere moeder en grootmoeder
• vrijwilliger Nederlandse les
• ‘fietslesgever’

Bert Maes

Raymond Boudewijns

Ingrid Pira

Latifa Aarab

“Vrouwen van verschillende
afkomst zoeken in Mortsel
naar plaatsen om zich thuis
te voelen. Om samen te
ontspannen, bij te leren
of tot rust te komen en
te bidden”

“Nu de parochiale werking
stilaan overal wegvalt, moet
de stad alternatieven
aanbieden of ondersteunen
zodat iedereen zich in zijn
buurt kan thuis voelen”

Cohousing: samen huis, samen thuis
‘Cohousing’ is een woonvorm met heel wat troeven. Een
efficiënter gebruik van ruimte is er daar één van. Je deelt
namelijk een aantal ruimtes zodat het privé-gedeelte
minder groot moet zijn.

Herlinde Maes

Peter Mous

6

• maatschappelijk werker psychiatrie
• vader van 2
• actievoerder R11mis
• voorzitter Groen Mortsel

“Als we nu eens ontharden:
de grond zodat het water kan
insijpelen, en de samenleving
zodat we wat gevoeliger worden”

19
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Iedereen Mortsel

Groen Mortsel, voor MENSEN en MORGEN

Nadia Saouti, nr 4 op de Groen-lijst, tekent met
haar buren een plan voor de oude Perenpit

“Het is aan de buurtbewoners
om hun straatbeeld te bepalen”
3de plaats

Sven Cooremans

“Inzetten op
participatie betekent
ook dat iedereen zich
thuis kan voelen in
deze stad”
Democratie wil zeggen dat het
volk bestuurt. Maar voelt dat voor
de burger ook zo aan wanneer zijn
moment van inspraak weinig meer
inhoudt dan om de zoveel jaar een
bolletje mogen kleuren?
Het lokale niveau is de plaats bij uitstek om de democratie te vernieuwen. Daarom willen we hoog inzetten op burgerparticipatie. Inwoners
van Mortsel moeten veel meer en
veel vroeger de kans krijgen om mee
te bouwen aan de plek waar zij wonen. We geloven daarbij in de kracht
van ‘co-creatie’, wijkbudgetten en
burgerinitiatieven.

Een jaar geleden sloot kleuterschool De Perenpit
zijn deuren. Het stadsbestuur zou het lot van
dit terrein in handen willen geven van een
projectontwikkelaar die er appartementen
wil bouwen.
“Dit is niet wat de buurt wil of nodig
heeft. Aan de overkant van De Perenpit
werden recent appartementen gebouwd
met daarbij een groene ruimte die voor
de buurt niet toegankelijk is. Onze wijk is
de meest bebouwde van Mortsel en is sterk
vragende partij voor meer groen.”
“De wijk trekt steeds meer jonge gezinnen met
kinderen aan. Een bewijs hiervan zijn de vele speelstraten tijdens de zomer. Dagelijks spelen hier kinderen op
straat en de ouders, die houden hun hart vast. De Van Peborghlei
bijvoorbeeld is een door automobilisten graag geziene sluiproute.”

4de plaats

Nadia Saouti

“Als buurtbewoner heb ik deze zomer kinderen uit de buurt rond een tekentafel verzameld. Alle kinderen tekenden hun ideale ‘Perenpit’: een speelplein
met groen. Ook de ouders willen een speelruimte met genoeg open ruimte
en meer groen. De wijk vraagt dat hiermee rekening wordt gehouden.
“Dat is voor mij ware participatie: de wijk mee laten nadenken en beslissen
over wat er in hun buurt komt. Het is aan de buurtbewoners om hun straatbeeld te bepalen. “

Inzetten op participatie betekent ook
dat iedereen zich thuis kan voelen in
deze stad, dat iedereen kan participeren aan politiek en samenleving.
Ook de participatie van onze jongeren verdient volwaardige aandacht.
De toekomst is immers van hen.
Als stad zijn we ten slotte ook deel
van de wereld. Ook dat is participatie. Hier laten we ons gidsen door
de duurzame ontwikkelingsdoelen
en gaan we voor een sterk mondiaal
beleid.

20
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Bij nieuwe stadsprojecten worden burgers vaak veel te laat betrokken.
Wij willen met EEN WIT BLAD naar de burger gaan, om vervolgens in ‘co-creatie’
tussen overheid, burgers en andere actoren deze projecten vorm te geven.
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#detoekomstisvanons

Waarom moèt je op
Groen stemmen als jongere?
Goele
De wereld, die
moet nog een
eeuwigheid mee.

Wouter
Zodat we de toekomst
met vertrouwen
kunnen inademen.

Eline
Ik heb een hart voor
mijn medemens en ik
wil dit ook tonen.

Jitse
GROEN is de partij die nog
gelooft in onze toekomst en
daar ook 100% voor gaat!

22
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Johannes
GROEN maakt van een
duurzame en sociale
maatschappij tenminste
een prioriteit.

Michiel
Als jongere verwacht ik van
politici dat ze, veel meer dan
nu, aan langetermijndenken
doen. Het is de hoogste tijd
om voor een klimaatneutraal
en groener Mortsel te ijveren.

Charlotte
Omdat GROEN nu eenmaal
de enige weg vooruit is
naar een leefbare, eerlijke
en duurzame toekomst.

#ikstemjong

GROEN

4

Groen Mortsel, voor MENSEN en MORGEN

1

WALTER DURE

2

SARA WAELBERS

16 BART SOMERS

3

SVEN COOREMANS

17 GRIET LAMBERT

4

NADIA SAOUTI

18 HERLINDE MAES

5

MICHIEL HUBEAU

19 MARGRIET SCHOOT

6

PETER MOUS

20 RIA VAN ESSCHE

7

TINE VAN ROY

21 JAN VAN CAMPEN

8

RAYMOND BOUDEWIJNS

22 BERT MAES

9

JOHANNES CLAES

23 LATIFA AARAB

10 JITSE BORN

24 WIM DOLFYN

11 CAROLINE DU MEUNIER

25 JAN CORENS

12 ELINE POELS

26 DALIA BASURCO

13 WOUTER HANS

27 ANNEMIE HUYGH

14 CHARLOTTE DE MEYER

28 RIK HOLVOET

15 GOELE DESCAMPS

29 INGRID PIRA
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Waar wil jij voor gaan?
Wij voor een stad die verbindt
en moedig en steeds weer het lied
van de oplossing zingt.
Voor een stad waar een thuis ook zo voelt
want we leven hier samen een leven dat vol is
en worden op vijf april heel samen stil.
Voor een stad met verbeelding,
verbazend veel groen, rijk aan zuurstof,
ambitie, zoveel nog te doen.
Want we bouwen hier samen aan dromen
die bruisen van kracht: investeren in mensen,
ontharden wat hard is, een centrum dat lacht,
meer pit in de wijken en veilig op weg
waar gezellig de nacht.
Laten we voor dat Mortsel gaan!
Een Mortsel voor mensen en morgen.
Ga je mee?

Benieuwd naar
de beelden
die bij deze
tekst horen?

Surf dan snel
naar ons filmpje
op YouTube Ga je mee?

M GroenvoorMortsel P @groenmortsel
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