G!ST

EEN BLAD VOORUIT

nr.135 december 2020

voor Mortsel

voor Mortsel

Hoe gaat het met u?
Hoe gaat het met u? Een vraag die we elkaar graag en
vaak stellen in deze moeilijke tijden.
Want 2020 werd vanaf maart onverwacht een heel eigenaardig jaar. Een piepklein virus reisde in een mum van tijd
de wereld rond en legde onze samenleving in verschillende vlagen plat…
Of toch niet helemaal. Gelukkig. Ook in ons Mortsel springen mensen op de kar om elkaar te helpen en te ondersteunen waar nodig. Naast pijn, verdriet, eenzaamheid,
ziekte en gemis waar we onze ogen niet voor mogen sluiten, zagen en zien ook vele mooie initiatieven het licht in
onze stad. Chapeau!
We willen graag alle medewerkers van de Stad Mortsel
bedanken die heel hard hun best doen om doorheen alle
coronamaatregelen onze stad te laten bloeien. Voor gezinnen, alleenstaanden, kinderen en jongeren in kwetsbare situaties staat de sociale dienst van ons OCMW
klaar. Op de achterkant van deze Gist hebben we belangrijke contactgegevens gezet voor wie het moeilijk heeft
in deze coronatijden.
De feestperiode zal niet zijn zoals andere jaren. We moeten meer ingetogen vieren en missen het contact dat normaal zo eigen is aan de eindejaarsfeesten. Dat vraagt veel
van ons allemaal. We weten echter dat als we samen volhouden, we vele mensenlevens sparen en we niet in een
derde golf terechtkomen. En we kijken hoopvol uit naar de
komende maanden die beterschap beloven.

Hou moed, beste Mortselaar.
We moeten nog even afstand houden,
maar we laten mekaar niet los!

We wensen iedereen uit de grond van ons hart
een welgemeend gezond en onbezorgd 2021
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#DeGoedeKantOp
Onze raadsleden zijn zeer actief binnen de Mortselse
Gemeenteraad. En op geregelde tijdstippen onderneemt Groen
ook een actie ‘op straat’ – de Gemeentestraat acties.
Om te kijken waarmee we als Groen Mortsel zoal bezig zijn,
kan je ons eenvoudig volgen op Facebook via GroenvoorMortsel
en op Instagram via @groenmortsel. Ook via onze website
www.groenmortsel.be blijf je op de hoogte.
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We geven op deze pagina’s in de G!st alvast het woord aan onze
gemeenteraadsleden in een bloemlezing van waarmee ze bezig
zijn geweest de laatste tijd.

“Heel blij met de fietsstraten”
Walter Duré:

“Steeds meer mensen
nemen de fiets, ook in
Mortsel. Maar dat betekent ook dat al die fietsers samen meer ruimte en veiligheid vragen.
Fietsstraten zijn dan
een oplossing. In fietsstraten mogen fietsers
de hele of halve breedte
van de rijbaan gebruiken
en rijdt de auto achter
de fiets. Als gemeenteraadslid maar zeker
als vroegere voorzitter
van de Fietsersbond ben
ik dus heel gelukkig dat Mortsel in één beweging van 36
straten een fietsstraat maakt.
Fantastisch nieuws voor de fietsers én de bewoners!”

“Fietsleasecontracten
zijn een topidee!”
Jitse Born:

“Op de gemeenteraad van 24 november bracht ik een
voorstel om het stadspersoneel fietsleasecontracten aan
te bieden, zodat medewerkers van de Stad een fiets naar
keuze kunnen leasen. De fietsvergoeding was er al, maar
zo’n fietsleasing kan
nog meer medewerkers verleiden om de
fiets te nemen. Goed
voor de stad, het personeel en het milieu!
We kregen als antwoord dat Stad Mortsel gebruik zal maken
van de mogelijkheid die
minister Bart Somers
onlangs bood om het
stadspersoneel fietsleasing aan te bieden.”

“In actie voor een heerlijk wandelgebied”
Michiel Hubeau:

“De voorbije maanden hebben aangetoond hoe belangrijk groene open ruimten
zijn om te wandelen, mekaar te ontmoeten en van de natuur te genieten. Het open
landschap Gasthuishoeven tussen Fort 3 en het spoor (waar nu ook het
Sportlandschap ligt) bevat heel veel mogelijkheden om hier een
heerlijk wandelgebied van te maken met een open natuur.
Wij stellen dan ook een actieplan voor, gebaseerd op een totaalvisie op het gebied waarin we vragen om:
• Aanleg van één of meer trage wegen doorheen het landschap
• Ruimte voor water en groen dankzij ‘groenblauwe linten’
• Zitbanken om van landschap en natuur te genieten
• Landbouw met respect voor de natuur
• Verbod op jacht”
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“Graag minder lawaai bij groenonderhoud”
Sven Cooremans:

“Bladblazers en andere machines die bij het onderhoud van het
openbaar groen gebruikt worden, maken soms een hels lawaai.
Nochtans kan het ook stiller. Daarom stelde ik op de gemeenteraad
van september voor om in de toekomst te kiezen voor aannemers
die werken met geluidsarme bladblazers, heggenscharen,...
Resultaat: een geluidsarme aanpak zal in de toekomst voor aannemers groenonderhoud een belangrijk aandachtspunt zijn.
Da’s goed nieuws voor de Mortselaar, maar ook voor de groenverzorgers. Voor iedereen wordt het stiller.”

“Hopelijk snel een kinderboerderij!”
PeterMous:

"Kennen jullie het olifantenpad aan boerderij Liekens in
de Drabstraat ?
Het is een pad dwars door de
weide tussen de boerderij en
de Neerhoevelaan. Het is niet
aangelegd maar vanzelf ontstaan omdat zovele mensen
spontaan een weg door de
weide banen.. Ik hou van zo'n
weggetjes, het doet denken
aan vroeger. Toen boerderij Liekens nog vol leven zat.
En dus blijf ik vurig hopen
dat die leegstaande hoeve
straks omgetoverd wordt tot
een vrolijke kinderboerderij.
Ik volg het op in de gemeenteraad. Komt goed!"
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“Na al die verloren jaren:
op naar beter!”
Sara Waelbers:

“De aanvraag van de stad Mortsel om van deze gebouwen een welzijnscampus te maken, werd door
de provincie vernietigd, omdat de stad onvoldoende
rekening hield met de eigen bouwvoorschriften die
ze had opgesteld voor die plek.
Vanuit bewoners en ook de oppositie hebben we hier
meermaals op gewezen, maar er werd jammer genoeg niet op ingegaan. Nu is de vergunning vernietigd en moet de stad opnieuw beginnen. Er zijn jaren
verloren. Heel jammer.”

Massale steun voor Tram 7
In februari 2020 vernamen we het droevige nieuws dat De Lijn
plannen heeft om tram 7 in Mortsel af te schaffen en dat ze tram 7
ook niet wil doortrekken naar Kontich. Ook buslijnen zouden eraan
geloven. Einde 2021 gaat het nieuwe plan van de Lijn van start.
Groen Mortsel is hierover erg bezorgd en het stadsbestuur van Mortsel ook. Daarom heeft ons bestuur bij de regering gepleit voor het
behoud van tram 7 en de verlenging van de tramlijn naar Kontich.
Tot nu toe is er nog altijd geen definitieve beslissing genomen over
behoud of schrappen van tram 7, maar Mortsels schepen Steve
D’Hulster is er alvast niet gerust in. Dat zei hij ons in de gemeenteraadscommissie van oktober 2020. Ook zei hij dat het geld van de
verlenging van tramlijn 7 naar Kontich naar een andere tramlijn in
Antwerpen gaat.
Petitie is een groot succes
We blijven dus aandringen op het behoud van tram 7 in Mortsel.
Onze petitie heeft al meer dan 10.000 handtekeningen.
Als je ze nog niet getekend hebt, twijfel niet langer… en bezorg ze
zeker aan vrienden en kennissen!

Scan de QR-code 
of ga naar groenmortsel.be/petitietram7
om de petitie te tekenen. Je kan er ook de
affiche “Red Tram 7” downloaden.

Warmte recupereren in plaats van
de lucht inblazen
De afgelopen maanden werd hard gewerkt aan
een ‘warmtenet’ in Mortsel.
Een warmtenet kun je vergelijken met een
centrale verwarming – op niveau van een hele
wijk. Een ondergrondse circulatieleiding brengt
warmte van een bron naar de afnemers. De
bron: industriële restwarmte van de Agfa-Gevaertfabriek. De afnemers: woningen en bedrijven die verwarming en sanitair warm water
krijgen. Het resultaat: nuttig gebruik van warmte die anders verloren gaat.
Het warmtenet krijgt vorm
Begin september startten de werken aan de
Ridder van Ranstlei met boringen voor de
ondergrondse leidingen. Op de hoek met de
Lieven Gevaertstraat is de distributiecentrale
bijna klaar. Die pompt als hart van het warmtenet de warmte rond. De nieuwbouwwoningen
op de Minerve-site in Edegem krijgen binnenkort hun aansluitingen.

 Zicht vanop de site aan Opnieuw&Co op de Vredebaan.
Foto ©RégineMahaux

… dankzij burgerkapitaal
Via de lokale coöperaties ZuidtrAnt-W en Ecopower wordt het
warmtenet gefinancierd met burgerkapitaal. Buurtbewoners –
en alle andere geïnteresseerden – kunnen zo investeren in hun
eigen warmtenet.
Wil je ook bijdragen aan een groene toekomst?
Lees op www.warmteverzilverd.be hoe je mee investeert.
Op deze website ook antwoorden op vragen rond warmtenetten.
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“Winkelen is opnieuw een beetje spelen…”
In volle Corona-periode openden ook in Mortsel enkele nieuwe
winkels. Bewonderenswaardig dat ondernemers dit aandurven!
Een opvallende nieuwkomer is Granelle, een verpakkingsarme
en milieuvriendelijke winkel op de Statielei. We spraken er met
Ariane, een enthousiaste en trouwe klant.

“Een bonus: onze vuilzak
raakt maar niet vol!”
“Ik probeer om boodschappen doen zo aangenaam mogelijk te maken. Ik winkel graag dichtbij huis: te voet of met de fiets. Ongeveer
één keer per week ga ik langs bij Granelle. In mijn fietszak zitten altijd
een paar plastiek potjes en wat stoffen zakjes.”

Vraagt ‘verpakkingsarm’ winkelen niet veel meer planning dan in de
supermarkt je kar te vullen? Ariane blijkt een plan te hebben gevolgd.
“De grote voorraadkast in de kelder heb ik eerst leeggemaakt. Telkens ik het laatste ‘pak’ opende van een product kocht ik het de volgende keer los bij Granelle. Ik heb nu een mooie collectie glazen potten met bloem, rijst, noten, rozijnen, havermout, zout, koffie, kruiden
enzovoort. Ook bussen van wasmiddel, handzeep, wasverzachter etc.
hervul ik.”

Niet alleen het ecologische aspect is belangrijk voor
Ariane. Omdat je zelf je hoeveelheid kiest, kan je ook
erg prijsbewust winkelen.
“Boodschappen doen is opnieuw een beetje spelen.
Producten kiezen, potjes zelf vullen met de gewenste
hoeveelheid, heerlijk… De winkel straalt rust uit, is praktisch ingericht en je wordt heel vriendelijk bediend!”

Je vindt Granelle op de Statielei 64.
En online op granelle.be

“Zoek het niet te ver.
Je eigen wijk heeft veel
speciale plekjes”
Nadia Saouti:

Telramen maken de
verkeerssituatie duidelijk
Groen Mortsel vindt verkeersveiligheid een prioriteit. Een goed
zicht op hoeveel auto’s, vrachtwagens, fietsers en voetgangers er
op de baan zijn en hoe snel er gereden wordt, is belangrijk om een
gepast beleid te voeren. Daarom lanceerde Groen Mortsel in het
voorjaar (zie ook de vorige G!st) een oproep aan Mortselaars om
“telramen” aan hun raam te plaatsen om zo een analyse te kunnen
maken van de verkeersstromen. Na de oproep werden er 15 telramen bij Mortselaars thuis geplaatst. Hiermee werd het telraamnetwerk uitgebreid van 6 naar 21.

“Om echt een grondige analyse van het verkeer in Mortsel te maken vragen we het stadsbestuur om zelf ook te investeren in het
telraamnetwerk” zegt raadslid Michiel Hubeau.
Bekijk op www.groenmortsel.be/telraam een filmpje over wat
precies een Telraam is en hoever we staan in Mortsel.
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“Tijdens corona heeft alles
wat nabij is zoveel meer
waarde gekregen. De voorbije maanden bracht ik
veel tijd door in mijn wijk.
Ik ontdekte parels: een
verborgen stukje groen,
een bijzondere gevel, knuffelbeertjes achter ramen,
spandoeken voor de zorgverleners, … Mijn overburen deden bijvoorbeeld mee
aan de kabouterwandeling van de Parkschool en stelden stoepkrijt ter beschikking voor alle gezinnen met
kinderen die er passeerden. Een waar bloementapijt
recht voor mijn ogen, een klein gelukske. De kleine kabouters en dieren op het voetpad in een straat verderop,
geven mij telkens voer om mijn kinderen een verhaaltje
te vertellen. Zo zijn er in elke wijk wel speciale plekken
te vinden. Ga op ontdekking in je eigen wijk en geniet…”

Hier vind je hulp in coronatijden
Hulplijnen in Mortsel
Babbellijn

Stadsbestuur Mortsel: als je nood
03 444 17 16
hebt aan hulp of sociaal contact.

OCMW Mortsel welzijn@mortsel.be

Vragen over (financiële) steun,
wonen, gezondheid,…

03 443 06 80

Hulplijnen nationaal

Met deze verenigingen kan je ook telkens chatten of mailen via hun website.
Aarzel niet hen te contacteren als het nodig is.
tele-onthaal.be

Zoek je een uitweg?

Bel 106

awel.be

Jongerenlijn

Bel 102

caw.be

Centrum Algemeen Welzijnswerk Bel 0800 13 500

1712.be

Vragen over geweld, misbruik en
kindermishandeling

druglijn.be

vragen over alcohol, drugs, pillen,
Bel 078 15 10 20
gamen en gokken

Bel 1712

Waar vind je betrouwbare info over Corona?

Er is wel wat onzin te vinden over het virus. Informeer je op de juiste plaats.
info-coronavirus.be/nl

De officiële site van de overheid met info over cijfers,
maatregelen, tips en evoluties over het virus.

watwat.be/corona

Heel wat vragen en antwoorden over Corona.
Gericht op jongeren maar voor iedereen zinvol.

vrtnieuws.be

Op de website (en radio en tv-zenders) van de VRT
vind je betrouwbare en objectieve informatie

#samentegencorona
 Installeer de Coronalert-app op je smartphone, de app van de overheid om contactopsporing gemakkelijker te maken. Je vindt info op coronalert.be/nl en kan hem ook
downloaden in Google Play (Android) of de App Store (Apple).
 Hoe kom jij in contact met je buren? Is er een buurtcomité of straatvereniging?
Sommige buurten hebben bijvoorbeeld een WhatsAppgroep om contact te houden.
Of een briefje in de bus bij de buren met het aanbod om hen te helpen, kan ook.
 In heel wat buurten hebben mensen afgesproken om hun voortuin of gevel te verlichten, of een kaarsje voor het raam te zetten om zo hun verbondenheid te laten zien.
Leuk idee dat snel wat warmte brengt!

Doe mee! Contacteer ons via info@groenmortsel.be

www.groenmortsel.be 		

M GroenMortsel

P @groenmortsel

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
Verantwoordelijke uitgever: Walter Duré, voorzitter Groen Mortsel, Rubensstraat 36, Mortsel, 0495/53 06 90

MORTSEL

