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Burgemeester Erik Broeckx opnieuw 
kandidaat voor burgemeesterssjerp
“Ik wil de volgende legislatuur graag 
opnieuw burgemeester worden en 
Mortsel met evenveel enthousiasme 
en inzet besturen.” Dat deelt burge-
meester Erik Broeckx overtuigd mee 
net voor de aftrap van het verkie-
zingsjaar. Nog tien maanden te gaan 
en er zijn nieuwe gemeenteraadsver-
kiezingen. Voor niet-politici nog een 
eeuwigheid. Voor lokale bestuurders 
beginnen de voorbereidingen.

“Alle N-VA-verwezenlijkingen van de afge-
lopen vijf jaar opsommen is een lange lijst. 
Wij hebben de stad niet alleen aangenamer 
gemaakt, maar wij hebben ook flink geïnves-
teerd in noodzakelijke gemeenschapsinfra-
structuur”, geeft burgemeester Broeckx aan.

Nieuwe voet- en fietspaden, het nieuwe 
zwembad, de nieuwe Parkschool met de aan-
leg van het park Oude-God, de aantrekkings-
kracht van Fort 4, de aanpak van het water-
probleem in de Minervawijk, de renovatie 
van het stadhuis, een nieuw politiekantoor, 
een nieuwe welzijnscampus en een nieuwe 
locatie voor ‘stadswerken’ of ‘de werf ’ … Het 
zijn allemaal dossiers die al jaren in het slop 
zaten en die losgetrokken en gerealiseerd 
werden of ondertussen in opbouw zijn.

“De verandering werpt vruchten af in Mortsel. 
We maken van Mortsel een aangenamere en 
aantrekkelijkere stad. Dat zie je aan nieuwe 
bouwprojecten, de heropleving van het  
centrum, het organiseren van evenementen 
en het blijven stimuleren van Mortsel als 

winkelcentrum, al is dat proces nog volop 
aan de gang”, gaat de burgemeester verder.

“De N-VA heeft bewezen dat wij de kracht 
van verandering zijn in onze stad. We moe-
ten er samen voor zorgen dat wij als partij 
nog sterker worden in het stadsbestuur.  
Samen met sterke schepenen, een hardwer-
kende N-VA-fractie, een stevig afdelingsbe-
stuur en alle Mortselaars die mij de voorbije 
jaren overtuigd gesteund hebben als burger-
vader, ga ik er graag voluit voor!”

“Het werk is nog niet af! En wat is er mooier 
dan voluit te kunnen gaan om dat stukje 
Vlaanderen dat Mortsel heet te veranderen 
om te verbeteren? Dat alleen is al een reden 
om mij opnieuw kandidaat te stellen voor de 
burgemeesterssjerp.”

Werken aan nieuw 
burgerschap

Hoever staan we met de N-VA 
als gemeenschapspartij? In haar 
beginselverklaring lezen we: “In een 
globale wereld die steeds complexer 
en drukker wordt en waarin steeds 
meer zekerheden sneuvelen, wenst 
de Nieuwe-Vlaamse Alliantie elke 
Vlaming een warm nest te bieden. 
Daarom ijvert de N-VA voor een 
echte en hechte samenleving, een 
gemeenschap van vrije Vlamingen 
die verantwoordelijkheid opnemen 
voor het geheel: vrij en verant-
woordelijk. Overal, van wijk tot 
wereld, werken we aan een nieuw 
burgerschap in samenhorigheid. 
Sleutels daartoe zijn respect voor 
de persoonlijke integriteit en vrijheid 
enerzijds, verantwoordelijkheid en 
gemeenschapszin anderzijds.”

In dit huis-aan-huisblad maken we 
een balans op. Erik Broeckx, onze 
burgervader, zal in 2018 opnieuw 
onze lijst trekken. Peter de Roover, 
fractievoorzitter in de Kamer, wordt 
een ferme lijstduwer. Vanuit het 
lokale bestuur kijken we even ach-
terom en zien we dat de Verandering 
werkt! Zo bouwt N-VA Mortsel aan 
een nieuw en dynamisch stukje 
Vlaanderen in volle verantwoorde-
lijkheid, een warm nest voor alle 
Vlamingen!

Dirk Brentjens
voorzitter N-VA Mortsel

Peter De Roover lijstduwer in Mortsel 
“In Mortsel kennen we het belang van een goede lijn met Brussel. 
Dat is zo voor de trein maar ook voor de politiek. Als fractievoor-
zitter van de N-VA in de Kamer van Volksvertegenwoordigers sta ik 
symbool voor die link Mortsel-Brussel.”
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  We legden trappen aan, waardoor oude spoorwegbermen 
toegankelijker werden en waarop men nu beter kan ‘spelen’ 
door het plaatsten van toffe spelelementen.

  Lokale ondernemers krijgen 
een steuntje in de rug. 

  We ‘vergroenden’ het stadsplein waarop ook het stadsonthaal op nr. 2 
gevestigd is. Daar onthaalt men de Mortselaar vriendelijk tijdens veel 
ruimere openingsuren.

  Voor ouderen bouwden we 
een prachtig zorgcentrum 
Meerminnehof met in de 
onmiddellijke omgeving 
een sociaal restaurant De 
Plataan. 

De Verandering werkt

Erik Broeckx: “Koken kost geld. Veel geld. Om het gemeenschaps- en verenigingsleven te ondersteunen en hoge kwaliteit te bieden, 
zowel wat ‘stenen’ als wat het ‘zachtere en sociale’ betreft, moesten we in 2013 en de jaren daarop eerst de inkomsten en uitgaven op 
orde krijgen. Dat is gelukt. Dat hebben we in dit college, waar we met onze coalitiepartners in vertrouwen goed samenwerken, echt 
voor elkaar gekregen! Ook voor de komende jaren én voor de projecten die nog op stapel staan.”

  Ondertussen werken we aan de aanpak van de wateroverlast 
in de Minervawijk. 

  Ook de herinrichting van de Hendrik Consciencelaan en de 
Molenlei en een voorontwerp voor de Fortstraat en de Lode 
Dosfellei liggen op tafel. 

  Een toekomstige fietssnelweg door onze stad zorgt voor een 
sportieve verbinding tussen Antwerpen en Lier. 

  De grote renovatie van het stadhuis, een nieuwe welzijns-
campus én een nieuwe locatie voor ‘stadswerken’ of ‘de werf ’ 
op de Heirbaan zitten nog in de planning. 

  Politie Minos zal een nieuwe huisvesting krijgen in de  
Drabstraat. 

  Ook betere buurtparkings, de renovatie van de Fortgebouwen 
en de groei van het aantal sociale woningen staan op het nog 
af te werken lijstje.

Erik Broeckx: 
“We mogen ook kritisch zijn voor 
onszelf. ‘Mooi Mortsel’ was goed, 
maar de properheid van het centrum 
en de strijd tegen de sluikstortplaag 
kunnen beter. De straten, voet- en 
fietspaden die aan vernieuwing toe 
zijn, moeten sneller aangepakt wor-
den. Het bestrijden van (dreigende) 
armoede moet intensiever, werken 
aan vernieuwde (buurt)participatie 
moet voorrang krijgen … Er ligt nog 
veel werk op de plank.

De noodzakelijke reorganisatie van 
de diensten van stad en OCMW 
is rond en wordt het komende jaar 
uitgerold. Sociaal beleid én stedelijk 
beleid komen zo samen in één lokaal 
bestuur waar wijken en buurten veel 
aandacht zullen krijgen. De Mort-
selaar kan op beide oren slapen: de 
dienstverlening wordt toegankelijker, 
transparanter en klantvriendelijker. 
Zo komt men veilig thuis in een  
welvarend Mortsel!”

“Het is een feit dat wij deze bestuursperiode veel in beweging gezet hebben én verandering hebben gebracht. Zeker voor noodzakelijke projecten die al 
jaren geblokkeerd zaten. Ik vind dit een voorbeeld van ambitieus en daadkrachtig beleid voeren voor alle Mortselaars.”

Veilig thuis in een welvarend MortselDe Verandering werkt verder

  We bouwen aan een nieuw sportlandschap en 
aan een nieuw zwembad, een huzarenstukje 
voor de lokale politiek.

   Ook de nieuwe 
buitenschoolse 
kinderopvang heeft 
een plek aan het 
nieuwe park 
gevonden.

  Kleuters en lagereschoolkinderen gaan 
nu naar school in een nieuwe Parkschool 
vlak aan het nieuwe park Oude-God.

  De aantrekkingskracht van Fort 4 groeide en de 
nieuwe bestemming van de hangars, ‘de shelter’, 
voor onder meer de zomerbar en een plek voor 
vele verenigingen, werd een feit.

  De Pieter Reypenslei werd een mooie 
winkelstraat. Trage wegen, voet- en 
fietspaden werden opnieuw aangelegd.

  Fietsstallingen werden in wijken geplaatst en pleintjes werden aangepakt. Jongeren kregen hun nieuwe skatebaan 
en nieuwe jeugdlokalen.

Wil je 

meer weten?  

Stuur een  

mailtje naar  

mortsel@n-va.be



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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 toegangsrecht 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:     /     /
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