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Peter De Roover: “De tanker van koers doen 
veranderen is een werk van lange adem”
Mijn eerste werkjaar als par-
lementslid zit er op. Ik loop al 
zo’n kleine drie decennia mee 
‘in de buurt’ van de Wetstraat, 
dus op echte verrassingen 
stootte ik niet, maar toch werd 
het beeld scherper gesteld. 

Compromiscultuur, beperkte rol van 
de wetgevende macht, politique poli-
ticienne, al te scherpe grenzen tussen 
meerderheid en oppositie, soms 
gênante obstructie van die oppositie, 
soms degoutante neerbuigendheid 
van de meerderheid die zich de sterk-
ste weet, inefficiëntie, vele werkuren, 
wereldvreemdheid af en toe, terechte, 
maar ook veel onrechtvaardige kri-
tiek die politici – de laagste aller be-
roepscategorieën – moeten verduren; 
het is allemaal (een beetje) waar.

Boeiend is het ook allemaal. Het doet 
er wel toe wat we hier uitspoken. 
Maar het is geen wereld van juist of 
verkeerd, van gelijk of ongelijk. Een 
paard dat door de politieke besluitvor-
mingsmolen moet, komt er echt uit als 
dromedaris. Nooit een rechte lijn naar 
het heilige doel, alleen bochtenwerk. 
Bevredigen kan en doet het nooit echt.

Het is een ijzeren wet dat je moet spelen 
met de kaarten die je in handen hebt en 
niet met deze die je had gewenst. Blaft 
de N-VA onvoldoende, zeker over onze 
communautaire agenda?  

We vonden geen bondgenoten voor 
dat Vlaams zelfbestuur. Zo lagen 
de kaarten. De kans om op andere 
terreinen de wens van een grote 
Vlaamse meerderheid vorm te geven, 
wilden we wél grijpen. Tot we Vlaan-
deren volwaardig zelfbestuur kun-
nen geven, eisen we het Belgische 
terrein op en laten we dat niet langer 
in handen van de PS.

De tanker van koers doen veran-
deren is een werk van lange adem. 
Maar de afkeer van de vijanden van 
de N-VA – en dat zijn er veel – toont 
voldoende aan dat wij wel degelijk 
echte verandering op gang brengen 
en een nieuwe wind door ons bestel 
doen waaien. Dat maakt het alleszins 
de moeite.

Beste stadsgenoot,

Deze bestuursperiode is bijna 
halfweg. U vindt op de volgende 
bladzijden enkele stappen uit het 
bestuursakkoord die gerealiseerd 
zijn of stilaan gestalte krijgen.  
Het is maar een kleine greep uit  
een groot aanbod. 

Halfweg betekent dat er nog heel 
wat op stapel staat. De Krijgsbaan 
krijgt een nieuw wegdek vanaf de 
nieuwe tunnel tot aan de Heirbaan. 
Er komt eindelijk een veilig fiets-
pad. Borsbeek, Hove en Edegem 
springen dan weer mee in het water 
waardoor de kans dat er een nieuw 
zwembad in Mortsel komt, stijgt. 

We werken ook aan een nieuwe toe-
komst voor  de ‘oude Meerminne’ en 
het stadhuis. Het vernieuwde stad-
huis zal onderdak bieden aan alle 
diensten. Met meer aandacht voor 
culturele en jeugdige functies wordt 
het vast en zeker het bruisende hart 
van de stad.

HALFWEG

Bruno Gastmans, 
Voorzitter N-VA Mortsel

MORTSEL
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Wilt u meer weten over onze Mortselse werking? Hebt u zin om lid te worden? Stuur dan een  
mailtje naar bruno.gastmans@n-va.be (afdelingsvoorzitter) of naar peter.smol@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. Uw reacties, opmerkingen en vragen zijn van harte welkom!

De N-VA heeft u er graag bij!

FORT 4: DYNAMISCH ERFGOED IN GROENE LONG!

•   Een oude militaire loods wordt een stemmig  
vakantie-eiland voor winter en zomer

•   Militair erfgoed geeft nieuwe kansen aan de stad
•   Bakstenen vertellen hun verhaal
•   Brialmont: een fraai woonparadijs

ER IS GEEN ONTWIJKEN AAN! 

•   De lokale economie krijgt steuntje in de rug
•   Mortsel blijft aantrekkelijk voor nieuwe winkels
•   Mortsel zet de bloemetjes buiten
•   Zwerfvuil: weg ermee!
•   Sociale tewerkstelling zorgt voor meerwaarde

N-VA VERWEZENLIJKTE AL HEEL WAT IN EERSTE 
HELFT LEGISLATUUR 

Doelgericht voert N-VA Mortsel het  
bestuursakkoord uit. Dat zit vol ambi-
tieuze plannen, die in deze financieel 
moeilijke tijden niet altijd evident zijn om 
te realiseren. Maar de resultaten worden 
duidelijk zichtbaar. Onze grootse plannen 
zullen de stad duurzaam onderbouwen. 

Elke wijk wordt aangepakt en een kleuter- en  
basisschool staan in de steigers. Mortsel blijft ook 
een sportieve stad. 

Allerlei kleine ingrepen verfraaien de stad, groene 
gordels maken de stad leefbaar en het militaire  
erfgoed krijgt een nieuwe bestemming. 

Dankzij een goede samenwerking met de Vlaamse 
Gemeenschap en de buurgemeenten worden  
grensoverschrijdende projecten mogelijk. 

Verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer 
staan hoog op onze agenda en de lokale economie 
krijgt structurele steun. 

Kortom: er is geen ‘ontwijken’ meer aan …   
Mortsel, ‘de stad vooruit’, bloeit!

We geven u daarom graag een overzicht van de  
veranderingen die op stapel staan of die we al  
afgerond hebben. Met dank aan de vele handen,  
die meewerken aan de uitvoering van dit dynamisch 
akkoord, dat N-VA Mortsel mee op poten zette. 

De kracht van verandering werkt, zoveel is  
duidelijk!

Geen woorden 
maar daden

Brunch Antwerpse Zuidrand
 Zondag 25 oktober 2015 van 11 tot 14 uur 
Cultureel Centrum Aartselaar, inschrijven 
 bij dirk.dekeersmaeker@n-va.be

Tweede stadsbal
 zaterdag 3 oktober, 20.30 uur 
Zaal Ekkart, Drabstraat. Mortsel vraagt  
u ten dans op 3 oktober. U komt toch ook?

N-VA-Kalender

 Zondag 11 oktober 2015 10.30 uur.  
Hoeve Diesegehem, Wouter Volcaertstraat 44, 
Mortsel. 

De Wetstraatjournalist komt spreken over zijn  
boek dat verschijnt op 6 oktober: ‘Wissel van de 
macht, kroniek van een Wetstraatwatcher’.

Aperitiefgesprek met  
Marc Van de Looverbosch 

Deze shelter werd omgebouwd tot zomerbar.

Bloemen voor het stadhuis.

MORTSEL: EEN SPORTIEVE STAD

•   Gemeenten werken samen: Mortsel blijft een 
zwemstad

•   Mortsel: een stad voor G-sporters op wereldniveau
•   Mortsel houdt 50-plussers in beweging met de 

10.000-stappenroute en leuke erfgoedwandelingen

MORTSEL BOUWT!

•   Het groen scholencomplex krijgt gestalte
•   Park Oude-God wordt een groen hart voor jong en 

oud

MORTSEL MOBIEL

•   Nieuwe voetpaden maken Mortsel ‘stapvriendelijk’
•   Straten worden aangepakt
•   De herinrichting van het kruispunt Heirbaan-

Krijgsbaan staat op de planning
•   Dynamische parkeergeleiding stuurt uw wagen 

gericht naar uw bestemming
•   Mortsel als een fietsstad: een plek om naar en in te 

fietsen met de fiets-o-strade en de Oude Spoorweg

MORTSEL FEEST!

•   Mortsel smaakt naar meer!
•   11 juliontbijt: een leuk familiegebeuren

De eerste 650 kleine stenen zijn gelegd.

Bewegen en erfgoed: hand in hand.
Dynamische borden wijzen u de weg naar 

een beschikbare parkeerplaats.

Het was heerlijk ontbijten in Mortsel op 11 juli
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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:     /     /

Sterk grenzenbeleid Enkel échte vluchtelingen

Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:

Harde aanpak
mensenhandel

Europese
buitengrenzen
versterken

Werken aan structurele
veiligheid in herkomstlanden

Meer en betere 
opvang in de regio
van herkomst

Pushbacks
naar veilige
havens

Vluchteling

= opvang voor wie vlucht 
voor oorlog en vervolging

Economische migrant

Gelukszoeker

Grondige screening 
op terroristen en 
criminelen

Bed Bad Brood

Negatieve beslissing

Terugkeer enige optie

Grenzen aan
gastvrijheid

Vrijwillig als het 
kan, gedwongen 

als het moet

=
Geen opvang van:

N-VA pakt vluchtelingencrisis 
menselijk en eerlijk aan
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