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Het OCMW van Mortsel nam de afgelopen jaren deel aan het B-close project van 
B-post. Als stad kozen we voor een bepaalde doelgroep, namelijk alleenstaande oude-
ren van 75 jaar en ouder. 

Project B-close
Postbode aan huis onderzoekt nood  
aan dienstverlening

Zekerheid voor  
het zwembad 

Eind februari ontstond wat onrust 
toen de Raad van State het subsidie-
besluit voor de bovenlokale sportin-
frastructuur vernietigde, waardoor 
de initiatiefnemers hun subsidie 
zouden verliezen. Op 22 april kwam 
het verlossende bericht. Mortsel ziet 
zich voor de bouw van het zwembad 
opnieuw verzekerd van 1,8 miljoen 
euro Vlaams geld. Goed nieuws dus!

Begin maart kozen de N-VA-leden 
een nieuw bestuur. U leest er verder 
meer over. Bob Walscharts, me-
de-initiatiefnemer en -oprichter van 
N-VA Mortsel, stelde zich ditmaal 
geen kandidaat meer. Hij maakte 
sinds 1956 bijna onafgebroken deel 
uit van de plaatselijke besturen van 
Antwerpen en Mortsel. Eerst van de 
Volksunie en later van de N-VA. Een 
carrière van zestig jaar! Bedankt Bob 
voor al je inzet. Ook onze erevoor-
zitter Jan Vandewalle vierde een 
speciale verjaardag. Eind december 
blies hij negentig kaarsjes uit. 

Tot slot nodig ik u graag uit op onze 
verschillende activiteiten. U komt er 
vast een van onze mandatarissen 
tegen!

Bruno Gastmans
Voorzitter

Bij deze mensen bracht een postbode 
een bezoek aan huis om informatie te 
verzamelen. Het doel was om te achter-
halen hoe het sociale vangnet van onze 
alleenstaande ouderen er uitziet en of 
de werking en de dienstverlening van 
het OCMW voldoende gekend is bij de 
inwoners.

Het voordeel van een dergelijke werking 
is dat men op korte termijn een groot 
aantal inwoners kan bereiken en men 
zo heel wat informatie kan verwerven. 
Volgens de afgebakende doelgroep waren 
er 896 potentiële deelnemers, waarvan 
er uiteindelijk 470 werden bereikt. Bij 
het contact kregen de bewoners een 
folder met info over de werking van het 

OCMW en de activiteiten en diensten. 
De N-VA-fractie in de OCMW-raad 
juicht het project toe, maar plaatst een 
aantal kanttekeningen. Zo werd maar de 
helft van de doelgroep bereikt, waarbij 
we ons kunnen afvragen of we niet net 
de mensen gemist hebben met de groot-
ste zorgvraag. 

Ook de vragenlijst kon op vele punten 
beter. Onze fractie deed dan ook het 
voorstel om alsnog alle personen van de 
doelgroep te informeren via folders. 

We moeten dus bekijken of we dit niet 
anders kunnen organiseren, zeker voor 
de volgende doelgroep, namelijk eenou-
dergezinnen met kinderen.
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N-VA-schepen Lieve Voets

N-VA Mortsel kiest nieuw bestuur

We spraken met Lieve Voets, schepen van Sport, Gezin, Vrijwilligers en 
verenigingsleven, Fort 4, Erfgoed en Toerisme
Welke uitdagingen zie je deze legislatuur nog op je  
afkomen? 

Veel projecten waar in de eerste jaren aan gewerkt werd, zullen 
in de komende jaren echt concreet uitgevoerd worden. Een paar 
voorbeelden: de verenigingenloods in de Fortstraat is momenteel 
een werf, maar er komt ruimte voor sport én cultuur. Onze 
toneelgezelschappen, carnavalsverenigingen, de boogschutters 
en ook de kegelaars krijgen er onderdak. We steken er 
als bestuur veel geld en energie in, maar vragen hetzelfde 
engagement van onze verenigingen. 

Ook voor onze Mortselse sporters rolt de bal voort. Op het 
sportlandschap is er al enige tijd drukke activiteit door drie 
voetbalclubs. Er is nu al een voorlopige huisvesting, maar die 
zetten we in de volgende jaren om in een heus sportgebouw 
en bijkomende voetbalvelden. Een grootser project met 
intergemeentelijke uitstraling is natuurlijk het nieuwe zwembad. 
In 2018 moet het opgeleverd worden. De sluiting van ‘Den 
Bessem’ heeft een impact op vele mensen, maar ongetwijfeld 
wordt het nieuwe zwembad het wachten waard.

De combinatie werk – gezin, hoe doe je dat? 
Goede vraag, want ik heb een groot gezin. Daar hebben wij heel 
bewust voor gekozen en daar geniet ik elke dag van. Met zeven 
in huis, betekent altijd ‘veel en grote hoeveelheden’. Organiseren 
en plannen is de opdracht. Ik besef ook dat ik met mijn job als 
schepen steeds dicht bij huis ben. 

Overdag spring ik wel eens 
snel binnen om een machine 
was in te zetten of een maaltijd 
te plannen. ’s Middags probeer 
ik thuis te eten en zijn ook 
de meeste kinderen thuis. 
’s Avonds wordt er vaak 
in schijfjes gegeten. Onze 
kinderen zijn (net als de ouders) sterk sociaal geëngageerd in het 
verenigingsleven. Iets om trots op te zijn!

Waar ben je nu al trots op?
Voor het nieuwe zwembad dat gerealiseerd zal worden, heb ik als 
schepen van Sport een grote bijdrage geleverd. We zaten met een 
oud, financieel erg ongezond zwembad. Gelukkig kwam er het 
initiatief van minister Muyters voor sportinfrastructuur voor 
intergemeentelijke projecten. Dat betekent onmisbare financiële 
steun voor het nieuwe project. Heel veel overleg, hard werk 
van alle betrokkenen brengt ons tot waar we vandaag staan. 
Doorzetten is ook in dit dossier de boodschap!

Vraag van Lieve aan schepen Goele Custers die in de volgende 
editie aan het woord komt:“Jij hebt altijd een overvolle agenda. 
Stel dat je elke dag een uur extra zou krijgen. Hoe zou je dat dan 
invullen?”

Op zondag 6 maart vonden de driejaarlijkse 
bestuursverkiezingen van N-VA Mortsel 
plaats. Onder belangstelling van 54 leden 
werd het nieuwe 31-koppig bestuur verkozen. 
Uittredend voorzitter Bruno Gastmans (54) 
zal de ploeg ook de komende drie jaar leiden. 
Ook ondervoorzitter Dirk De Keersmaeker 
(65) doet er nog drie jaar bij. Zij mochten 
meteen ook enkele nieuwkomers in het bestuur 
verwelkomen. Luc Francx, dokter in de 
reumatologie en Erwin Ringoot, postbediende 
versterken het bestuur.

Op de installatievergadering van het nieuwe bestuur werden 
ook de resterende bestuursfuncties ingevuld. Yannick 
Van den Broeck (28) wordt de nieuwe secretaris van de 
afdeling. Hij versterkte vorig jaar als nieuwe Mortselaar de 
afdeling. Daarnaast zal hij ook de communicatie op zich 
nemen. Bart Steyaert (54) blijft over de financiën waken als 
penningmeester. Ondervoorzitter Dirk De Keersmaeker 
zal de komende drie jaar ook de activiteiten in goede banen 
leiden als organisatieverantwoordelijke van de afdeling. De 
nieuwe ledenverantwoordelijke wordt Luc Van Steyvoort 
(53), die verder ook in de OCMW-raad zetelt voor de partij. 
Verantwoordelijke voor de jongeren tot slot wordt Gwenda 

Gaublomme (30). Op haar schouders rust de belangrijke taak 
om de Mortselse jongeren warm te maken voor politiek en de 
relaties met de naburige jongerenafdelingen te verzorgen.

Het nieuwe bestuur telt liefst 31 enthousiaste bestuurders (14 
mandatarissen en 17 bestuursleden) en is helemaal klaar om 
de komende drie belangrijke jaren de handen aan de ploeg te 
slaan! De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zullen er al snel 
zijn. “We kunnen al mooie verwezenlijkingen voorleggen, maar 
het is onze taak om de burger te blijven overtuigen”, klinkt het 
bij het bestuur.
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N-VA koestert waardevol luchtvaarterfgoed
Schepen van Erfgoed Lieve Voets steunt het initiatief om een ‘Kompass Kompensierscheibe’ uit de Tweede 
Wereldoorlog te laten beschermen. De Duitsers lieten deze grote betonnen kalibreerschijf bouwen voor het 
ijken van de vliegtuigkompassen. De overblijfselen hiervan liggen aan de rand van het sportlandschap.

Tijdens de Duitse bezetting werd het luchthaventerrein flink 
uitgebreid. Ze legden een betonnen startbaan aan. In de zuid-
oostelijke hoek van het vliegveld bouwden ze vliegtuigonderko-
mens. Langs één van de nieuw aangelegde straten ernaartoe, de 
Duisburgstrasse, kwam een constructie om de kompassen van 
de jachtvliegtuigen af te stellen. 

De kalibreerschijf ligt nu nog half verscholen onder gras en on-
kruid. Erfgoeddag was een uitstekende gelegenheid om alles ver-
der vrij te maken. Enkele vrijwilligers trotseerden het gure weer. 
Deze inrichting is waardevol omdat er nog maar zeer weinig van 
bestaan. Een gelijkaardige zeer goed bewaarde kalibreerschijf is 
te vinden op het voormalige oorlogsvliegveld van Grimbergen. 
Het is nu een beschermd monument. 

In de vroegere Erlafabriek aan de Vredebaan werden Duitse 
jachtvliegtuigen hersteld en op het vliegveld getest. De Erlafa-
briek was de reden waarom Mortsel op 5 april 1943 gebombar-

deerd werd. Het behoud van deze kalibreerschijf is ook daarom 
belangrijk om de herinnering aan deze zwarte dag levendig te 
houden.

Meer weten over onze Mortselse werking?  
Wil u lid worden?
Stuur een e-postberichtje naar bruno.gastmans@n-va.be (afdelingsvoorzitter) of naar 
smolpeter@n-va.be (fractievoorzitter in de gemeenteraad). U kan ons ook de invulstrook op de 
laatste bladzijde van dit blad bezorgen.

Voor de laatste nieuwtjes kan u terecht op onze webstek www.n-va.be/mortsel. Daar vindt u al 
onze contactgegevens terug.  Bezoek ook eens onze facebook-pagina.

Uw reacties, opmerkingen en vragen zijn van harte welkom!

Noteer alvast in uw agenda:
 APERITIEFGESPREK MET HENDRIK VUYE EN VEERLE WOUTERS OP 12/06 OVER HUN BOEK “DE MAAT 
VAN DE MONARCHIE”
Na Rudi Vranckx ontvangt N-VA Mortsel op haar volgende aperitiefgesprek niemand minder dan Hendrik Vuye en Veerle Wouters. 
Zij komen hun nieuwe boek De maat van de monarchie voorstellen, waarin de republikeinse visie van de N-VA op het koningschap 
wordt voorgesteld.

Afspraak op zondag 12 juni om 10.30 uur in Hoeve Dieseghem (Wouter Volcaertstraat 44, 2640 Mortsel)! Inkom is helemaal gratis, 
wel graag een berichtje van uw aanwezigheid aan Dirk De Keersmaeker via dirk.dekeersmaeker@n-va.be. 

Daarnaast nodigt N-VA Mortsel u nu al uit voor de Vlaamse week naar aanleiding van 11 juli. IIn de shelter van Fort 4 is er vanaf 13 uur 
een heus kubb-tornooi. Vanaf 17 uur kan u genieten van Vlaamse frietjes en een gratis biertje of frisdrank. Om 20 uur treedt niemand 
minder dan Jan Leyers live op!



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

Na de hervorming zal de provincie zich concentreren op zogenaamde 
grondgebonden bevoegdheden. Zo investeert West-Vlaanderen jaarlijks 
4 miljoen euro in fietspaden. De provincie krijgt ook voldoende middelen 
om die taak uit te voeren. De 140 provinciale personeelsleden die zich 
nu dagelijks inzetten voor sport, cultuur en welzijn zullen elders ingezet worden.

De N-VA zal het West-Vlaamse budget nauwkeurig blijven opvolgen. 
De provinciale middelen moeten verantwoord besteed worden. 
“Zo zorgde de N-VA ervoor dat de deelnemende kustgemeentes de helft 
van hun bijdrage aan het mislukte driejaarlijkse kunstproject Beaufort zullen 
terugkrijgen”, stelt Kristof Pillaert. “We ijveren er ook voor dat de provincie 
nog meer inzet op de bestrijding van wateroverlast.”

provincieraadsleden

NU

in West-Vlaanderen

72 -50%
   nog 35 provincieraadsleden

“De N-VA wil de provinciale middelen 
  verantwoord besteden” 
   Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de 
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

Liesbeth HomansLiesbeth Homans

De N-VA zorgt voor Verandering

De Verandering werkt!

Meer jobs, minder belastingen

De N-VA beloofde Verandering voor Vooruitgang. En wij houden woord. Onze ministers in de 
Vlaamse en federale regering werken hard aan uw toekomst. Zij zorgen ervoor dat Vlaanderen 
veiliger wordt. Dat u meer kans maakt op een goede job en elke maand meer nettoloon 
overhoudt. Dat de nieuwkomers in onze maatschappij instemmen met onze waarden en normen. 
Het werk van de N-VA is nog niet af. Maar de verandering is ingezet. En dat merkt u vandaag al.

Een veiliger land

Een rechtvaardiger asielbeleid

Meer nettoloon

Nieuwe jobs in kmo’s

Meer middelen en personeel Minder criminaliteit Harde aanpak terrorisme 

Humane opvang oorlogsvluchtelingen

Terugkeerbeleid WERKT

(tussen 15 en 64 jaar)

+11.000
in 2016

400
MILJOEN -10%

in 2015

Engagementsverklaring
nieuwkomers

Rechten

 Plichten

20
15

20
15

vrijwillig

gedwongen

4.000

5.900

+ € 1.500
per jaar in 2018

68%
NU

72%2018

Mensen 
aan het 

werk

België is een van de strengste landen

zware 
celstraffen


