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Een overwinning:
Tram 7 (voorlopig) gered
Door talloze acties, gesteund door vele duizenden mensen uit Mortsel en omstreken,
heeft de Vlaamse minister van Mobiliteit beslist om Tram 7 voorlopig te laten bestaan,
tot een beter plan wordt gemaakt. Een stevige opsteker voor Mortsel!
Begin 2000 – toen Groen Mortsel in het stadsbestuur zat – hebben we tram 15 succesvol
verlengd van Mortsel naar Boechout. Groot
was onze verwondering toen we begin 2020
merkten dat De Lijn plannen had om tram
7 in Mortsel te schrappen. Voorlopig gevolg
van de vele acties: de minister wil het huidige
tramnet en tram 7 voorlopig beschermen.

Stadsbestuur en BV’s springen op de tram
Samen met het Mortselse stadsbestuur hebben we ons verzet tegen het
plan van De Lijn om tram 7 in Mortsel te schrappen.
Groen Mortsel startte een petitie die zo’n 11000 handtekeningen verzamelde. De gehele Mortselse gemeenteraad protesteerde en er ontstond
een burgerbeweging #redtram7 met bekende Vlamingen die tram 7 niet
wilden teloor zien gaan. In en rond Antwerpen vochten ook andere burgerbewegingen voor hun tram of bus.

De toekomst: ondubbelzinnig kiezen voor een sterk
openbaar vervoer!
Groen Mortsel wil dat het hele openbaar vervoersplan van Antwerpen
herbekeken wordt. Zonder kwalitatief openbaar vervoer is een shift
van auto naar duurzaam vervoer onmogelijk. Wat in het buitenland
kan in steden als Straatsburg, Freiburg, Stockholm, ,… moet ook hier
mogelijk zijn.

#DeGoedeKantOp
Een Pamperplan!
Mortsel verhoogt premie voor wasbare luiers
Op gezamenlijk voorstel van de jonge ouders en Mortselse gemeenteraadsleden Nadia Saouti (Groen) en Michiel Tisson (pro-Mortsel) verhoogt het stadsbestuur
de premie voor wasbare luiers en zal er meer promotie
gemaakt worden. Want wasbare luiers zijn goedkoper
én bovendien milieuvriendelijk.

Er is lift aan het eind van de tunnel!
Goed nieuws voor iedereen
maar vooral voor de minder
mobiele treinreiziger. Nadat
ze meer dan 20 jaar lang
stuk waren, worden de liften
naar de perrons van Mortsel
Oude-God gerepareerd. Een
petitie vanuit Groen, druk op
de NMBS door de reizigers,
gemeenteraad,
bevoegde
schepen en burgemeester
hebben eindelijk resultaat.

Een dikke merci aan de gemeentearbeiders

 Michiel Tisson (Pro-Mortsel) en Nadia Saouti (Groen)
Gedurende heel de luierperiode verdwijnen per kind meer
dan 1 ton wegwerpluiers in het restafval. Ze maken daarmee zo’n 8% uit van ons totaal aangeboden huisvuil.
In het nieuwe Diftar-systeem zullen ouders met één of
meer klein(e) kind(eren) flink moeten betalen als ze gebruik maken van wegwerpluiers.
Er is een alternatief: wasbare luiers! De voordelen zijn duidelijk: goedkoper én milieuvriendelijk. Bij aankoop zijn de
luiers duur maar over heel de luierperiode is het financieel
een stuk voordeliger. Per kind gaat het over een financieel
voordeel van minstens €500.

Wees eens lekker lui!
Laat het gras maar groeien!

Premie bij aankoop wordt verhoogd

Het moet niet altijd ingewikkeld zijn… de gemakkelijkste
tip van deze G!ST: maai je gras eens NIET!

Je krijgt in Mortsel bij de aankoop een premie ter waarde
van 50% van de aankoopprijs. Er wordt echter zeer weinig
gebruik gemaakt van deze premie. Daarom stelde Nadia
Saouti samen met Michiel Tisson (Pro-Mortsel) op de gemeenteraad van februari de vraag om hieraan iets te doen.
We vroegen een verhoging van de premie, promotie rond
het gebruik van de wasbare luiers en
samenwerking met partners zoals
Kind en Gezin, artsen en kinderdagverblijven. Het stadsbestuur
is hierop ingegaan én heeft ons
voorstel goedgekeurd. De premie wordt verdubbeld tot een
maximum van 150 euro én
de wasbare luiers zullen meer bekend
gemaakt worden.
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We staan er vaak niet bij stil…
’s avonds zetten we onze
container of vuilniszak buiten
en in alle vroegte wordt die
opgehaald door een energieke ploeg vuilnisophalers. Wat
zouden we zonder hen zijn?
Een welgemeende danku is
dan ook op zijn plaats!
Zeker in ondankbare omstandigheden valt hun onmisbare inzet op; na fel
stormweer eind januari (zie
foto), hadden ook de werklui
van de Stad Mortsel hun handenvol om de rommel op te
ruimen. Ook aan hen: merci mannen en vrouwen!
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Door eenvoudigweg je gras langer te laten groeien, geef je
kans aan heel wat planten en bloemen om meer te gaan
bloeien en dus ook meer voedsel te geven aan insecten.
Die op hun beurt dan weer meer vogels aantrekken.
Als je (een stuk van) je gazon wat langer laat worden, bijvoorbeeld door maar om de vier weken te maaien, creëer
je al een enorm verschil in biodiversiteit
Nog een mooie bonus: langer gras is ook beter bestand
tegen droogte en hitte.

Tuinen nemen in Vlaanderen zowat 10 procent van de totale oppervlakte in. Dat is even veel als er bos is in onze
regio. Momenteel loopt het project Curieuzeneuzen in de
Tuin waarbij in 5000 tuinen in Vlaanderen de temperatuur
en droogte wordt gemeten: www.curieuzeneuzen.be

Soms vallen er pareltjes in je brievenbus… we ontvingen
dit gedicht van Ildephonse, een politiek vluchteling
uit Burundi die die in 2016 in België toekwam zich in
Mortsel vestigde. In Burundi was Ildephonse leraar
Frans en schreef hij leerboeken voor het
basisonderwijs. Zijn interesse voor talen
hielp hem bij het leren van het Nederlands.
Ildephonse woont nu in Berchem.
Hij werkte een tijdje bij Opnieuw&Co en
geeft nu Spaanse les..
Hij vertelt in deze magnifieke ‘Ode aan
Mortsel’ hoe blij hij was in onze gastvrije
stad te kunnen wonen.

met Mortsel
Geen pesticide meer
op Mortselse sportterreinen
Vorig jaar ontdekte Michiel Hubeau dat er op verschillende
Mortselse voetbalterreinen
het pesticide Round-Up werd
gebruikt. Naar aanleiding van
zijn acties zal het verboden
product niet meer gebruikt
worden. Het subsidiereglement voor het onderhoud van
sportterreinen werd hiervoor
aangepast. Kinderen en volwassenen kunnen nu dan ook gezonder sporten en Mortsel
is weer een stapje dichter bij pesticidevrij.

Mortsel, de stad van mijn dromen
Toen ik nog klein was, kwam je vaak in mijn dromen.
Zoals de tuin van Eden in de Bijbel wordt beschreven,
Zo zag ik je in mijn nachtdromen, maar echt mooier
Daarna dacht ik dat ik een dag naar je kon komen en leven
Helaas, het waren maar dromen, zonder hoop.
Toen ik wakker werd had ik gemengde gevoelens
Ik was zowel blij als teleurgesteld
Blij dat ik de nacht in een prachtige stad had doorgebracht
Teleurgesteld omdat ik de droomstad niet had gevonden
Ik was dertig toen ik voor een opleiding naar Frankrijk kwam
Daar vond ik veel mooie steden maar niet zoals mijn droomstad
Er ontbrak altijd iets dat ik niet kon verklaren
Misschien iets eenvoudiger, rustiger, rustiger.
Vaak heb ik andere Europese en Afrikaanse steden bezocht,
Zonder echt de stad van mijn dromen te vinden.

Iedereen Advocaat voor het Klimaat
Op zaterdag 13 maart hield “Klimaatzaak” in 100 verschillende gemeenten en steden
een klimaatprotest. Ook in
Mortsel kwamen 100 mensen coronaproof samen op
het Stadsplein. Deze Mortselaars waren allemaal 'advocaat voor het klimaat'. Ook
Groen nam deel aan deze
actie.
“Klimaatzaak” is een burgeractie die de Belgische overheden via een rechtzaak wil
dwingen om internationale klimaatbeloftes na te komen.
De pleidooien liepen van 16 tot 26 maart en een uitspraak
van de rechtbank wordt begin juli verwacht.

Zodra ik bij je kwam, mooie Mortsel, kreeg ik vertrouwen in je.
Ik was er zeker van dat ik eindelijk de stad van mijn dromen had gevonden.
Je hebt alles wat ik hoopte te vinden in de stad van mijn dromen
Alles van je is met harmonie gekleurd
Mensen die bij je wonen zijn rustiger
Jouw woningen zijn mooi, eenvoudig en gastvrij
Jouw straten vragen om voorzichtigheid en wederzijds respect
Jouw parken trekken je inwoners en zelfs vreemden aan
Hoe aangenaam is het om een wandeling

te maken en daar uit te rusten
Om een lekker boek te lezen op een bank onder de schaduw van de bomen!

Foto © Ludovic Breton

Ik beschouw je graag in de zomer, je schittert onder invloed van de zon
Je straalt onder de zomerzon als diamanten in de etalages van Antwerpen
En de warmte die mijn lichaam verwarmt, verwarmt mijn hart
En jouw terrassen trekken mij aan om een goed

koud biertje te drinken
En in jouw restaurants proef ik graag een goede biefstuk met frietjes
Ik vind het leuk om over je wegen te lopen en in de herfst in de parken te rennen
Om te genieten van deze prachtige kleuren van het boomgebladerte
In de winter loop ik graag door jouw straten
Om de lichten te bewonderen die al jouw straten sieren
Kerstavonden onthullen jouw discrete schoonheid
En net als in Bethlehem kwamen mensen bij je thuis
Om de geboorte van het kindje Jezus af te wachten,
In de aangename en warme Heilig Kruiskerk.
Wat ben je geweldig tijdens de herfst!
Wat ben je geweldig in de lente!

Regenboogvlag
aan het MASke

Je lijkt wakker te worden met de prachtige melodie van het gezang van vogels
Die hun vreugde uiten bij het vinden van de zon
Zoals deze bloeiende bloemen,
Je laat je schoonheid zien aan een hele wereld van reizigers
Die met tram 7 en 15 met plezier naar je toe komen
Om je te bewonderen en boodschappen te doen
In de mooie winkels vol met kleine mooie artikelen
Die geschenken geven aan mensen die hen dierbaar zijn.
Oh mooie Mortsel, hij die bij jou woonde zal nergens anders wonen!
Oh mooie Mortsel, mooie stad, ik hou echt van je!

Groen apprecieert het gebaar
van het Stadsbestuur dat een
regenboogvlag uithing aan het
MASke op het Stadsplein. We
vinden het belangrijk dat de
Stad hiermee uitdraagt dat er in
Mortsel geen plaats is voor haat,
geweld en discriminatie omwille
van welke reden dan ook.

Ildephonse NGARIGARI
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Het sociaal beleid: waar staan we?

Rik Holvoet

Sara
Waelbers

Rik Holvoet en Sara Waelbers gaven recent de fakkel door
aan Nadia Saouti en Peter Hardy als vertegenwoordigers
van Groen in het BCSD. De leden van dit ‘Bijzonder Comité
voor de Sociale Dienst’ beoordelen individuele aanvragen
rond maatschappelijke dienstverlening binnen het OCMW.
Ter gelegenheid van hun afscheid, houden Rik en Sara het
Sociaal Beleid tegen het licht.

Nadia Saouti en Peter Hardy

Stijgende noden ondanks tal van
veelbelovende initiatieven

Mortsel kan het niet alleen:
juiste keuzes op hoger niveau nodig

Veel mensen kennen het OCMW van het leefloon en
schuldbemiddeling. Dit is echter slechts een deel van de
hulpverlening.

Een groot deel van het sociaal beleid heeft Mortsel niet zelf
in handen maar moet geregeld worden door de verschillende regeringen van ons land.

De laatste jaren zet
het OCMW sterk in
op de aanvullende
steun.
Momenteel
loopt er een proefproject om die steun
op
wetenschappelijke wijze te berekenen zodat iedereen
over een menswaardig inkomen kan beschikken. Om op te
volgen!

Zo zal het Groeipakket, de vroegere kinderbijslag, nog beter
moeten ingezet worden als middel tegen armoede.

De Stad Mortsel heeft de laatste decennia heel wat initiatieven genomen. Denk maar aan het buurtrestaurant De
Plataan, dat ook in Coronatijd maaltijden blijft leveren
in de assistentiewoningen, of aan de opleidings- en tewerkstellingsprojecten. Ook het aantal noodwoningen zal
uitgebreid worden.

Een ander pijnpunt blijft dat het
leefloon nog steeds onder de Europese armoedegrens ligt. Een
oplossing ligt in het uitvoeren van
een programmapunt van Groen:
de welvaartsgarantie. Als je zonder inkomen valt of een uitkering
hebt en met je gezin nog steeds
onder de armoedegrens zit, krijg je een automatische bijpassing tot aan die armoedegrens. En als je werkt, een bijpassing tot boven die armoedegrens.

Leven in armoede heeft een enorme psychologische impact. De groene fractie pleit reeds jaren voor de aanwerving van een psycholoog. Het is heel positief dat dit nu
door het bestuur in het vooruitzicht wordt gesteld.

voor Mortsel

Het Vlaams woonbeleid moet ervoor zorgen dat er sociale
woningen bijkomen en moet wie privé huurt, ondersteunen door o.a. het systeem van huursubsidies uit te breiden.
Mensen die de grootste nood hebben, moeten eerst aan bod
komen. We kunnen niet aanvaarden dat mensen in erbarmelijke omstandigheden moeten blijven wonen of op straat
dreigen te komen.

Welvaartsgarantie:
buffer tegen armoede
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Circulair Atelier DOEDOE:
“Ik kan hier mijn babbel doen,
word hier écht begrepen”
‘Doedoe’, Circulair Atelier. Achter deze inspirerende naam gaat een
mooi initiatief schuil voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Gitte, initiatiefneemster van DOEDOE,
vertelt dat ze in 2019 een droom kon
verwezenlijken: haar creativiteit combineren met haar engagement voor
mensen die (nog) niet kunnen deelnemen aan de reguliere arbeidsmarkt.
“Samen met vrijwilligers maken we
hier nieuwe producten van heel divers
afval. We zetten samen kleine stapjes
richting een betaalde job.”
Producten van divers afval, wat moeten we ons daarbij voorstellen?
“Afval heeft veel mogelijkheden,” vertelt Gitte. “We maken gerecycleerde
producten en verschillende doe-hetzelf pakketten. Zo creëren we feestelijke vlaggenlinten uit diverse soorten
oude boeken, kalenders met hartverwarmende quotes of kommetjes van beschadigde LP’s. Sinds kort kan je enkele van onze
producten ook aanbieden bij een financiële actie voor je school
of jeugdbeweging bijvoorbeeld. We organiseren ook workshops
waarin we aan de slag gaan met restmaterialen.”

Vrijwilliger Natascha is er al bij
vanaf de start van het atelier in september 2019. “Ik kan hier creatief
bezig zijn, kan mijn babbel doen en
word begrepen. Het leukste werk
vind ik om bladzijden uit boeken te
scheuren en daar de mooiste vlaggetjes uit samen te stellen. Op één
dag doe ik verschillende taken, het
verveelt dus nooit. Het is leuk werk
en ik ben heel benieuwd naar de
toekomst: wat gaan we nog maken?
Hoe gaat DoeDoe verder groeien..?”

De creaties van DOEDOE zijn te koop in de eigen webshop op www.doedoe.be.
Momenteel zijn de producten in Mortsel te vinden bij Opnieuw & Co. DOEDOE
is ook volop bezig de verkooppunten uit te breiden.

Paul Van Dyck was jarenlang bezieler van
Groen in Mortsel en kwam op voor natuur en
milieu lang voordat het ‘in de mode’ was. Hij
was 6 jaar schepen in Mortsel en zette heel
wat groen beleid op de rails.
Sinds enkele jaren woont Paul in Boechout
maar hij zakt nog vaak af naar Mortsel, meestal gewapend met een camera waarmee hij
prachtige foto’s van onder meer vogels neemt.
De vogels op deze pagina werden allemaal
door Paul in Mortsel vereeuwigd. Een man
met vele talenten!

Roodborstje

Gro
t
te bonte spech

Spreeuw

Walter Duré al 20 jaar in de gemeenteraad
In de gemeenteraad van januari werd ons gemeenteraadslid Walter Duré in de bloemetjes
gezet. Hij zetelt ondertussen al 20 jaar, zowel
als lid van de meerderheid als van de oppositie. Walter nam ook enkele jaren de taak van
gemeenteraadsvoorzitter op zich.
Hij kreeg applaus van de voltallige vergadering. Bedankt en proficiat Walter!
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Distelvink

Tjiftjaf

Je vindt Paul en zijn geweldige prachtige foto’s
ook op Facebook; zoek naar Paul Van Dyck.

Roosjes brengen troost
Foto: Çois Van Roosendael

Vzw 5 april 1943 en Stad Mortsel maakten een mooie
en serene digitale herdenking van het bombardement
op Mortsel van 5 april 1943.
Op Paasmaandag dit jaar, 5 april 2021, was het 78 jaar geleden
dat Mortsel getroffen werd door het grootste bombardement van
Wereldoorlog II in Belgie. “Friendly Fire” dat bedoeld was voor
de Erla-fabriek in de Minervastraat waar Duitse jachttoestellen
hersteld werden kwam verkeerd terecht en trof het centrum van
Mortsel. Balans: 936 doden, waaronder meer dan 200 kinderen
uit Mortselse scholen in het centrum.
Sinds 2003 (onder burgemeesterschap van Ingrid Pira) wordt dit
“vergeten” bombardement terug volop herdacht. 200 laatste getuigen vertelden hun verhaal aan 200 middelbare scholieren en
historicus Pieter Serrien schreef hierover in 2008 het beklijvende
boek “Tranen over Mortsel”.
30 lagere schoolkinderen legden op 5 april 2021 roosjes op de
kruisjes van het ereperk van de slachtoffers in de begraafplaats
van Mortsel-Dorp. De overdracht van de herinnering zodat het
nooit vergeten wordt. Heel ontroerend.

Op de steen waarop de kransen elk jaar gelegd worden staat
een ijzeren plaatje met de woorden: “Hier, niet vergeten in een
bittere schoot liggen de sprakelozen die naar vreemde vogels
keken, in een ver land geladen met de dood”

Je kan de digitale herdenking herbekijken op: www.5april1943.be

Een groene omgeving:
makkelijker dan je denkt!
Maak bijen blij: gratis bloemenzaadjes via groenmortsel.be
Steeds meer diersoorten vinden opnieuw hun weg naar ons land.
Jij kan hen helpen met deze gratis bloemenmix. Meer bijen, vlinders, vogels en andere soorten is goed voor de natuur en leuk in
jouw buurt.
Heb je een (zonnig) plekje in je tuin of plaats voor een bloembak
op je terras? Geef dan wat kleur aan je eigen omgeving en maak
bijen blij.
Ter gelegenheid van Wereld Bijendag op 20 mei bieden we je met
Groen Mortsel gratis bloemenzaadjes aan. Surf hiervoor naar
groenmortsel.be/maakbijenblij en bestel je zakje zaadjes. We stoppen het dan in je bus, en jij zorgt voor kleur en geur in onze stad.
Geldig zolang de voorraad strekt!

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: Nadia Saouti en Peter Hardy
Opmaak en druk: De Wrikker, Berchem • Gedrukt op 100% niet-chloorgebleekt gerecycleerd papier
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