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Betrek de buurt erbij!

In volle zomervakantie riep de oppositie onder leiding van Groen
een extra Gemeenteraad bijeen rond de geplande nieuwbouw
aan het voormalige Lepelhof in Mortsel Dorp. In tegenstelling
tot wat eerder aan de buurt gecommuniceerd was, zouden namelijk heel wat bomen rond het gebouw moeten verdwijnen.
De extra gemeenteraad werd een boeiend debat op het scherp
van de snee.
De extra bomen die zouden sneuvelen, waren de druppel die de
emmer deed overlopen: al vanaf het begin weigerde het Stadsbestuur rond deze nieuwbouw de buurt op een degelijke manier
te betrekken. Protest was dan ook te verwachten. Feit is in elk
geval dat hoe vroeger je bewoners betrekt en hoe ernstiger je ze
neemt, hoe minder kans op verzet en vertraging. Door dat niet te
doen heeft de stad Mortsel de vertraging zelf georganiseerd.
Elders in deze Gist lees je hoe ook op andere plaatsen, zoals in
de wijk van De Perenpit, een project stropt omdat de participatie
spaak loopt.
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De Perenpit: lange geschiedenis
Al in 2012 stelden we met Groen alternatieve plannen en vooral
een andere aanpak voor het Lepelhof voor. In ons voorstel was
ontmoetingsruimte centraal met daarnaast sociale woningen
én overlevingskansen voor de Rode Beuk. Het resultaat werd
een beetje van alles : er werd een beetje gemeenschapsruimte
voorzien en er werden – onder impuls van het bewonerscomité
van buurtbewoner Harry Herkes rond de Rode Beuk – randvoorwaarden voor het behoud van de monumentale boom opgelegd. Maar de geplande nieuwbouw bleef even dicht bij de
Rode Beuk staan met als gevolg dat de bouwheer nu met een
onuitvoerbare vergunning zit. We pikken het dan ook niet dat
nu verspreid wordt dat de oppositie en het bewonerscomité
ervoor zorgen dat het project niet vooruit gaat. Als het stadsbestuur de inwoners van bij het begin au sérieux had genomen,
was er nu een voldragen project en geen vertraging geweest!
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Groen in actie in de raad en op straat
Meer kleur in
het gazon
Groen-gemeenteraadslid
Michiel Hubeau stelde voor
dat Mortsel ook het Byebyegrass-charter (www.byebyegrass.
eu) zou ondertekenen. Dit betekent: minder focussen op gemillimeterde grasperken en meer ruimte voor biodiversiteit,
insecten en klimaatrobuuste groenruimten. De voordelen?
Minder hoge onderhoudskosten, minder gevoelig voor droogte,
meer CO2-opname en natuurlijk véél meer pracht! De schepen beloofde het charter met de stadsdiensten te bekijken.

De juiste boom op de juiste plaats
Geen betere airco dan een boom in je tuin.
En nu is het moment om er één te planten.

“De beste periode om
een boom te planten is
twintig jaar geleden.
De tweede beste periode
is deze herfst”, lacht
Wim Nuyts.
Deze sympathieke boomverzorger uit Mortsel legt ons
ook graag uit waarom dat zo is. “De grond is in deze tijd
van het jaar nog warm genoeg zodat er al wat wortels
kunnen groeien. Zo start het nieuw geplante boompje zijn
lentebloei met een voorsprong en zal het in de zomer beter bestand zijn tegen droogtestress.”

Doortastende aanpak van het
sluipverkeer in zone-30
Groen vraagt dat het stadsbestuur doortastend optreedt in
zone 30-straten die geplaagd worden door sluipverkeer. Het
plaatsen van snelheidsmeters heeft niets geholpen, zegt
Nadia Saouti die in de Van Peborghlei woont. Zelfde verhaal
in de Mortselveldenlaan, waar Sven Cooremans de miserie
elke dag aanschouwt. De burgemeester antwoordde in de
gemeenteraad dat er een lijst zal worden gemaakt van de
sluipverkeer-straten en belooft structurele ingrepen in deze
straten. We zijn benieuwd en volgen dit op!

Die ochtend in de Deurnestraat...

Ook (voorlopig) goed
nieuws: de bouwheer van de nieuwbouw aan het Lepelhof liet deze zomer
weten dat de prachtige Rode Beuk extra
bescherming krijgt.
De plannen zouden
zodanig aangepast
worden dat de boom
meer overlevingskansen heeft. Wordt
vervolgd.

Als een fietspad er slecht aan toe is, kan je dat herstellen. Of je
kan een bordje zetten. En nog een bordje erbij. We zijn blij dat het
binnenkort toch in orde komt met dit stukje fietsostrade.
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Dat water geven is vooral die eerste jaren cruciaal. “Bij
het uitkomen van het nieuwe blad heeft een boom veel
water nodig. En in deze tijden van droge zomers en zakkend grondwater kunnen jonge bomen niet zonder wat
hulp van onze kant.”

Duimen voor ons station!

Rode Beuk lijkt dan toch gered
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Ook over hoe dat planten best kan gebeuren, deelt Wim
graag zijn kennis. “Bij het planten moet je erop letten
dat het plantgat minstens dubbel zo groot is als de kluit.
Plant het boompje ook niet te diep. En meng de grond
met wat goed verteerde compost of bladgrond. Zo maak
je de grond luchtiger en dat wortelt makkelijker. Geef het
boompje ook meteen genoeg water. Zo kan de grond goed
aansluiten op de wortels.”

Station Mortsel OudeGod ligt in de diepte én er
zijn twee liften om de twee
sporen te bereiken. Die liften zijn echter al decennialang stuk. En dus moeten
mensen met een rolwagen,
rollator, kinderwagen of
gewoon slecht te been helemaal naar Antwerpen om
de trein te nemen. Net als
velen, vinden we dat onbegrijpelijk. Daarom organiseerde
Groen Mortsel een succesvolle petitie en vroegen op de gemeenteraad om een brief te schrijven aan de NMBS.
Want: de NMBS wil tegen 2022 in een 100-tal stations bijkomend investeren in toegankelijkheid. Het drukbezochte
Mortsel-Oude God moet er toch één van zijn? Schepen
Gitta Van Peborgh antwoordde dat er al druk onderhandeld
was met de NMBS om de liften terug in werking te stellen. Maar de gesprekken verlopen stroef. We hopen op een
goeie afloop!

Moeten jonge boompjes niet ook gesteund worden om ze
te beschermen tegen de wind? “Zeker! Wat dat betreft kan
je trouwens beter steun geven met drie kortere palen dan
met één langere. Met die drie kortere stabiliseer je de stam
maar geef je de kruin nog voldoende bewegingsvrijheid.”
Wim vindt het belangrijk dat mensen voldoende de tijd nemen om een boom te kiezen. “De juiste boom op de juiste
plaats! Wanneer je een foute keuze maakt, en na een paar
jaar moet de boom worden gekapt, dat is zonde.”
Het beste idee houdt Wim voor het einde van het interview:
“Je hoort buren vaak klagen over elkaars bomen. Waarom
niet eens gaan voor een ‘samenboom’ pal op de scheidingslijn? Zo worden de lasten en de lusten maximaal gedeeld en
win je ruimte in beide tuinen.”

Een duidelijk fietsenplan
voor Mortsel, graag!
De voorbije maanden werd er hard gewerkt aan de
fietsostrades in en door Mortsel. Het stukje van de
fietsostrade Antwerpen-Mechelen dat langs de Dosfellei
naar het Stadsplein loopt, is heerlijk breed, vlak en stevig wegdek
geworden. En ook de nagelnieuwe fietssnelweg die van aan de
Deurnestraat achter de luchthaven loopt, is een voorbeeld van
hoe een lange-afstandfietsverbinding er in de 21ste eeuw moet
uitzien. Lof daarvoor!
Een kleine noot hierbij is dat
we hopen op een duidelijk plan
voor de fietsostrades en andere
fietspaden op heel het Mortsels
grondgebied. De bevoegde schepen heeft alvast beloofd daar ook
werk van te maken.
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De gemeenschapsruimte in De Perenpit: het bestuur laat de buurt in de kou
Op de bewonersvergadering rond het nieuwe project dat op de site
van de vroegere kleuterschool De Perenpit gaat komen, vertelde de
Stad dat ze nog helemaal niet weet of ze de gemeenschapsruimte
die in het woonproject op vraag van de buurt voorzien werd, effectief
zal aankopen.

Is dat participatie?

Een plus voor het project van de architecten met plaats voor een plein
met groen en zelfs co-housing. Maar een min voor het participatieproject en gemeenschapsvoorziening. En dat verwijt Groen-gemeenteraadslid en buurtbewoner Nadia Saouti de stad Mortsel. “De gemeenschapsruimte is nu een “restruimte” van 30 m². De participatie
is een bewonersvergadering geweest op 2 mei. En daarmee uit. Voor
ons moet de stad bij een inbreidingsproject in de buurt navragen wat
de noodzakelijke functies in een buurt zijn. Is er nood aan werken, winkelen, zorg, een wijkcentrum ? Dat gebeurde niet en dat is een ongelofelijke gemiste kans.”
Groen Mortsel hield een buurtbevraging in februari 2019. Het stadsbestuur hield geen rekening met de voorstellen uit de buurt én liet het na
om deze zelf te organiseren.

Doodzonde, een gebrek aan beleid en visie

Gekker kan het niet: Eerst ziet de stad toe hoe de gemeenschapsruimte herleid wordt tot een “restruimte” van 30m² en nu zegt de burgemeester dat de ruimte niet zo interessant is om aan te kopen omdat
ze klein is. In plaats van een degelijke gemeenschapsruimte met de
ontwikkelaar te onderhandelen kiest de stad bewust voor de verdere
uitverkoop van Mortsels patrimonium. Doodzonde is dat. De bewoners
hadden dit nochtans met aandrang gevraagd, en is dringend nodig in
een buurt waarin nauwelijks open ruimte over is.

Wat gebeurt er, vragen we ons af, met alle ideeën die
op bewonersvergaderingen en participatiemomenten
verzameld worden…?

Dus nu actie: een bezwaarschrift
Nadia Saouti zal namens Groen-Mortsel tijdens het
openbaar onderzoek bij de bouwaanvraag alvast rond
de gemeenschapsruimte dan ook bezwaar indienen.

De Droge Fontein van ‘t Stadsplein

Na de wereldberoemde Afgebroken Brug in Mortsel hebben
we nu ook de Droge Fontein van ‘t Stadsplein.

Sinds de verbouwingen aan het Mortselse stadhuis werkt de
Droge Fontein op het Stadsplein niet meer. “Nochtans aantrekkelijk voor spelende kinderen en hun ouders, voorbijgangers
die een praatje maken, het maakte het Stadplein levendig,
speels, beweeglijk en verkoelend tijdens warmer wordende
zomers”, zei Peter Mous op de gemeenteraad.
Volgens het stadsbestuur is het technisch niet mogelijk om de
fontein tijdens de werkzaamheden terug in werking te stellen.
Vooral jammer omdat minder kapitaalkrachtige mensen, die de
middelen niet hebben om in de Zomerbar of elders een middag
of avond door te brengen met hun kinderen, er verzamelen blazen. Waarom heeft het Stadsbestuur hier geen oog voor? Een
tijdelijke oplossing zoals de bakken-met-fonteinen die aan Bar
Brial stonden, zou toch tot de mogelijkheden moeten behoren?

Doe mee! Contacteer ons via info@groenmortsel.be
www.groenmortsel.be 		
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COLOFON • Gemeenteraadsleden: Ingrid Pira, Walter Duré, Peter Mous, Sven Cooremans, Nadia Saouti,
Sara Waelbers, Jitse Born, Michiel Hubeau • Leden BCSD: Rik Holvoet, Sara Waelbers
Opmaak en druk: De Wrikker, Berchem • Gedrukt op 100% niet-chloorgebleekt gerecycleerd papier
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