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De gemeenteraadsverkiezingen liggen alweer 
enkele maanden achter ons. Acht Groene 
raadsleden werden afgevaardigd door de 
Mortselse kiezer. We zijn blij met deze grote 
blijk van vertrouwen! 
Groen zit evenwel niet in de meerderheid, die 
de volgende 6 jaar uit NVA, sp.a en Open VLD 
zal bestaan. 
Al vanaf de eerste gemeenteraad van 2019, 
maakten we echter duidelijk dat we dan wel 
niet mee besturen, maar zeker wel zullen stu-
ren. Beste Mortselaar, dat is een belofte!

De nieuwe meerderheid kwam eind januari 
met een bestuursakkoord dat volgens ons best 
wel ambitie mist. Er zitten heel wat positieve 
dingen is, geen twijfel daarover. Maar er staat 
ook zoveel niet in… We zullen de komende 
jaren met Groen ervoor zorgen dat de hiaten 
in het beleid opgevuld geraken door concrete 
voorstellen te doen. En zoals je het van ons 
gewoon bent, zullen we de Mortselaar er ook 
zoveel mogelijk bij betrekken. Want wat er in 
de Gemeenteraad gebeurt, moet dicht genoeg 
staan bij wat er in de Gemeentestraat aan de 
gang is! Wees gerust, je zal ons dus ook in die 
vele Gemeentestraten tegen het lijf lopen…

En we vlogen erin!
Dat we het menen, mocht alvast 
blijken op de gemeenteraad van fe-
bruari. Groen bracht in maar liefst 4 
“toegevoegde agendapunten” con-
crete voorstellen ter verbetering. 
En… 3 van de 4 voorstellen werden 
ook door de meerderheid gesteund. 
Dankzij ons raadslid Jitse Born zal 
zo meer aandacht gaan naar jon-
geren: meer dan nu zal het advies 
van de jeugdraad worden gevraagd 
en gebruikt. Bij beheerswerken 
aan bijv. den Berm, engageert het 
stadsbestuur zich ook om de bevol-
king beter te informeren, een vraag 
van Peter Mous. En de wijk van de 
Perenpit zal vanaf de zomer tijdelijk 
gebruik kunnen maken van het 
voormalige schooltje – daar zorgde 
Nadia Saouti voor. 
Jammer dat het concrete en sociale 
renovatieplan voorgesteld door 
Michiel Hubeau niet werd overge-
nomen door de meerderheid.

Het bestuursakoord 
bevat positieve 

zaken maar mist 
ambitie . Die hiaten 

zullen wij opvullen .

MORTSEL

Groen bestuurt niet mee 
maar zal wel mee sturen
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    Groen in actie in de raad en op straat

Een gelukkige Valentrein!
Op 14 februari trok Groen Mortsel in alle vroegte naar 
Station Mortsel Oude God. Op deze Valentijn, wensten 
we alle treinreizigers een “Gelukkige Valentrein”, en be-
dankten hen meteen om voor de trein te kiezen. Een actie 
die best gesmaakt werd, die ochtend.

Tezelfdertijd namen we ook de stationsgang onder han-
den. Het stukje gang tussen de ondergrondse parking en 
het perron richting Brussel, ligt er vaak heel vies bij. Blijk-
baar weet niemand wie dat ‘moet’ onderhouden. Met bor-
stel en blik zorgden we ervoor dat het er weer netjes was. 
Bekijk het filmpje van deze actie op onze facebookpagina.

Breng Pit in 
de Perenpit!
De lokalen en speelplaats 
van de voormalige kleu-
terschool ‘De Perenpit’ in 
de Van Peborghlei staan 
sinds de zomer van 2017 
leeg. We vinden dit zeer 
jammer voor een wijk 
waar open ruimte zeer 
schaars is. Daarom dien-
den we op de gemeenteraad een voorstel in om deze site 
tijdelijk open te stellen voor de buurt. En uiteraard vinden 
we het belangrijk dat de buurtbewoners zelf hun ideeën 
kunnen geven. 
We gingen op een stormachtige zondag 10 maart dan ook 
deur aan deur langs om deze ideeën te verzamelen.
Geef jouw idee voor de Perenpit door 
op www.groenmortsel.be/perenpit2019

Tijdens onze verkiezingscampagne 2018 deden we een enquête bij de 
mensen die voorbij onze Pop-up-Groen wandelden. Een doe-het-zelf-
zaak zoals de Brico vroeger wordt het meest gemist, 
Blokker ook. In De Pik wordt dan weer erg geapprecieerd. 
Mensen willen vooral ook lekker eten: een warme bakker, 
verse bio-groenten en fruit, een kruidenier. Maar ook 
een leuke bar of ijssalon, een kapsalon voor honden of 
een verpakkingsvrije winkel. 
We overhandigden onze enquête aan het stadsbestuur 
van Mortsel tijdens de eerste gemeenteraad in januari 
2019. Schepen Ilse Lacante was blij met onze enquête en 
beloofde er rekening mee te houden. 
Go, stadsbestuur, go! 
Maar, Ilse, toch zo jammer dat je ons idee van een 
professionele centrummanager die nadenkt over meer 
leven in ons winkelcentrum, Stads-en Gemeenteplein en 
buurtwinkels in de wijken niet overgenomen hebt. Mocht je van 
gedacht veranderen Ilse, laat het ons gerust weten!

Welke winkels wil de Mortselaar op de Statielei? 



Mijn Klimaatwens
   Ik wens dat de politici luisteren naar de 

klimaatjongeren en mee verantwoordelijkheid 
nemen voor de toekomst van ons allemaal . 

En dat zij overtuigd en planmatig leiding geven 
        aan de zoektocht naar breed gedragen oplossingen .

Margriet Schoot, Mortselaar en Grootouder voor het Klimaat

Mortsel wil, volgens het bestuursak-
koord, de uitstoot van CO2 met 20% 
terugdringen op 6 jaar tijd. Dat is best 
ambitieus en we zijn daar erg tevre-
den mee! Toch zijn we ook bezorgd: 
we missen een lange-termijnvisie. 
Een planning op termijn is erg be-
langrijk want enkel zo weten we wat 
ons vandaag en morgen al te doen 
staat. We zien bijvoorbeeld in het be-
stuursakkoord geen echt  plan voor 

renovatie van het nochtans oude woningenbestand van Mortsel.
En heel wat maatregelen die het nieuwe stadsbestuur wil ne-
men, staan een goed klimaatbeleid eerder in de weg dan dat ze 
het ondersteunen. De projecten waar gebouwd gaat worden de 

komende jaren, missen ambitie. 
We willen geen plannen zoals we 
er voor de werf in de St. Benedic-
tusstraat zagen met inspiratieloze 
bouwblokken… We willen wel ambiti-
euze projecten voor de jaren 2020 en 
veel verder met co-housing, deelsys-
temen voor auto’s en materiaal, ge-
deelde energie-opwekking enz.

Klimaatbeleid voor Mortsel 
moet véél ambitieuzer

Groen zal niet 
nalaten constructieve 
voorstellen te doen 

om het klimaatbeleid 
van Mortsel een 

stevige duw te geven!

A Bridge over Troubled Water?
Mortsel wil graag een 
brug leggen over de 
fortvijver om zo de ver-
binding tussen het ver-
nieuwde stadhuis en 
ons fort steviger te ma-
ken. Op zich geen slecht 
plan, het kan best een 
mooie ‘landmark’ wor-
den, onze stad waardig.
Toch wringt het nog 
wat… Zo staat het water 
bijzonder laag en is het 
sterk vervuild. 
Laten we dus eerst 
inzetten op de water-
kwaliteit en een deftig 
onderhoud van ons Fort 
alvorens dure projecten 
op te zetten.

Dit zijn onze 
raadsleden

IngrId PIra, fractieleidster
We willen een centrummanager om 
ons winkelcentrum levendiger te ma-
ken. Een buurtwinkelbeleid zorgt voor 

buurtwinkels in onze wijken. En laten we 
het doorgaand vrachtverkeer aanpakken.

Walter duré
Om de luchtkwaliteit te verbeteren wil 
het stadsbestuur het autopark elek-
trisch maken. Ik wil veel verder gaan. 
Dichterbij brengen van faciliteiten en beter 
openbaar vervoer zullen meer mensen doen kie-
zen voor een duurzaam alternatief.

Sven CooremanS
Ik wil er o.m. over waken dat de stad 
er alles aan doet om de toekomst van 
onze Mark Liebrecht Schouwburg 

veilig te stellen. Want een stad zonder 
schouwburg kan geen stad worden genoemd!

JItSe Born
Keihard werken aan een Mortsel 2.0!

nadIa SaoutI
Onze wijken kunnen levendiger en 
bruisender! Ik wil hierin álle buurtbe-
woners betrekken!

mIChIel huBeau
Ik mis concretisering van de klimaat-
ambities, bijvoorbeeld kansen voor 
stadsnatuur - de meest efficiënte CO2-
stofzuigers.  Het huidige aantal parkeer-
plaatsen volstaat ruimschoots als we investeren in 
brede fietspaden en veilige voetpaden.

Peter mouS
Een beetje meer ambitie om onze stad 
op gebied van Ruimtelijke Ordening bij 
te sturen, zou wel mogen. En laten we 

bruggen bouwen op Den Berm!

Sara WaelBerS (ook BCSD)
Goed dat er bijkomende sociale wo-
ningen en een huurpremie voor de 
meest kwetsbare gezinnen komen! 
Toch wil ik wat meer ambitie: bijvoor-
beeld werken aan een echt plan waarbij mensen 
met een laag inkomen hun huis kunnen renoveren.

rIk holvoet (BCSD)
“We leggen ons niet neer bij de vast-
stelling dat meer dan één op zeven 
Mortselaars worstelt met armoede,” 

lees ik in het bestuursakkoord. 
Hier wil ik keihard mee voor gaan.
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 Een degelijk plan om de 
monumentale Rode Beuk 
aan het vroegere Lepelhof 
in Mortsel-Dorp te behou-
den. Het huidige plan van 
het appartementsblok biedt 
geen garanties dat de boom 
overleeft. Vreemd ver-
schijnsel want het bestuur 
zegt dat ze natuur in onze 
stad belangrijk vinden…

 16 assistentiewoningen 
die verdwenen uit de nieu-
we plannen voor de Meer-
minne. Vreemd verschijnsel 
want door de vergrijzing is 
er nochtans meer nood aan 
dit soort woningen…

 Een beleid dat open land-
schap en erfgoed waar-
deert. Een perceel van de 
Stad Mortsel dat aan de tuin 
van Hoeve Dieseghem en 
natuurgebied Klein Zwit-
serland grenst, wordt ver-
kaveld en verkocht om te 
worden bebouwd. Vreemd 
verschijnsel want zo ver-
dwijnt een stukje historisch 
en officieel beschermd 
zicht op de Hoeve én de NVA 
zette in zijn programma net 
dat ze de tuin wilden òp-
waarderen...

Van harte welkom op zaterdag 30 maart in de 
Kaleidoscoop! We starten om 10u30. Rond 11u vindt 
de uitreiking plaats van de ‘Groene Pluim’ voor de 
meest verdienstelijke Mortselaar(s).

Doorlopend genieten we samen van een streepje muziek 
en een gezonde, vegetarische brunch in buffetvorm, 
samengesteld door onze acht gemeenteraadsleden.
Iedereen welkom! Inschrijven via facebook of mail naar 
info@groenmortsel.be

Eén op zeven Mortselaars 
worstelt met armoede. 
Dit is echt onaanvaardbaar. 
Opdracht van het OCMW is het garanderen van het 
menswaardig leven voor iedereen. In het nieuwe lo-
kaal bestuur zijn alle gemeenteraadsleden tegelijk ook 
OCMW raadsleden. Dat maakt het sociaal beleid een 
zaak waar alle raadsleden nu bij betrokken worden.

Groen stelde voor om deze nieuwe legislatuur te begin-
nen met grondig na te denken over wat mensen nodig 
hebben om menswaardig te kunnen leven, en indien no-
dig het beleid bij te sturen. We stelden voor om daarvoor 
het Centrum voor Budgetadvies en –onderzoek van de 
Thomas More Hogeschool uit te nodigen. Zij hebben door 
jarenlang wetenschappelijk onderzoek expertise opge-
bouwd in deze materie.

De meerderheid had er blijkbaar wel oren naar, en zal dit 
laten bekijken door de medewerkers van het OCMW. Ze 
beloofden om zeker terug te koppelen. Dit is positief en 
we zijn benieuwd! En we zullen blijven aandringen op 
een sterke inzet op armoedebestrijding en de noodza-
kelijke investering in mensen. 

Zo kunnen de Mortselaars die dat het meest nodig heb-
ben opnieuw de veerkracht vinden om hun problemen 
aan te pakken.
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Rik Holvoet en Sara Waelbers vertegenwoordigen Groen in 
het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Dit BCSD beslist 
in individuele dossiers over maatschappelijke dienstverle-
ning, waarvoor een sociaal verslag wordt opgemaakt door de 
medewerkers van het OCMW.

gezocht


