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Veilig thuis in een welvarend Mortsel

De gemeenteraadsverkiezingen liggen alweer even achter ons. Maar liefst 5 486 Mortselaars gaven de N-VA 
het vertrouwen om verder te werken. We danken elk van hen van harte. Uiteraard zullen we er zijn voor elke 
Mortselaar. We maken werk van een positief en ambitieus beleid voor onze stad. 

Het nieuwe Mortselse bestuur van N-VA, sp.a en Open Vld komt met een bijzonder bestuursakkoord naar buiten. Partijprogramma’s 
werden naast elkaar gelegd. Bevoegdheden werden gekoppeld aan een inhoudelijk sterk akkoord. Op pagina 3 leest u alles over het 
bestuursakkoord, dat de leidraad wordt van ons beleid. 

De schepenverdeling is gebaseerd op de nieuwe organisatiestructuur van onze stad. Die werkt op vijf domeinen: ruimte, zorg, 
welzijn, beleven en beheersing en ontwikkeling. De schepenen zullen samenwerken over de partijgrenzen heen. Wilt u weten wie 
de N-VA vertegenwoordigt in het schepencollege en de gemeenteraad? Kijk dan snel op pagina 2 en 3. 

5 486 stemmen moet je verdienen, elke dag opnieuw. Via onze huis-aan-huisbladen blijft u op de  
hoogte van de lopende ambitieuze projecten in onze stad. Gesteund door de kracht van onze  
principes zijn we vastberaden om er dit jaar een lap op te geven. We maken van Mortsel de plek  
waar we allemaal graag wonen, werken, winkelen en plezier maken. U kan op ons rekenen voor  
een veilig en proper Mortsel waar we als Vlamingen samenleven.

We wensen iedereen een gelukkig en gezond 2019.

N-VA Mortsel wenst u een gelukkig en gezond 2019!

V.l.n.r.: Jan Blommaert, Toon Dirckx, Peter De Roover, Koen Dehaen, Ilse Lacante, Ronny Vervoort, Yannick Van den Broeck,  
Vera De Hert, Lieve Voets, Goele Custers, Jan Claus en Erik Broeckx.

Dirk Brentjens
Voorzitter N-VA Mortsel

5 486 keer bedankt!
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Uw N-VA-mandatarissen
Dankzij uw massale steun wist N-VA Mortsel liefst elf zitjes in de gemeenteraad te veroveren. Na de verkiezingen kwamen we met sp.a en Open Vld tot een akkoord om 
samen onze stad te besturen. Onze partij levert de burgemeester, drie schepenen en zeven gemeenteraadsleden. We stellen ze graag aan u voor.

Uw burgemeester en schepenen

Uw gemeenteraadsleden en leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst

Dat is de ronkende titel van het bestuursakkoord 
dat onze partij afsloot met sp.a en Open Vld.  
De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt om  
de fundamenten te vernieuwen. Deze bestuurs- 
periode bouwen we daarop verder. We steken een 
tandje bij voor zaken die beter kunnen en spelen 
proactief in op nieuwe evoluties en uitdagingen.

We pakken kleine zorgen en vormen van overlast doortastend 
aan. Onze speerpunten uit de campagne komen uitgebreid 
terug in het bestuursakkoord: de stad kan en moet properder, 
het inzetten op (verkeers)veiligheid wordt een absolute priori-
teit en uitdagingen rond inburgering en integratie pakken we 
doordacht aan.

De afgelopen jaren werden ook enkele belangrijke projecten  
in de steigers gezet. We werken die zorgvuldig af. Het stad- 
huis wordt opnieuw ingericht als open gemeenschapshuis.  
We blazen Fort 4 nieuw leven in door te investeren in de 
gebouwen, het groen en de activiteiten. De Welzijnscampus 
Meerminne wordt de centrale uitvalsbasis voor alle welzijns- 
en zorgoplossingen.

U kan op de N-VA rekenen voor

  Stapsgewijs meer groen
  Een aangescherpt klimaatbeleid
  Een optimalisering van onze schaarse ruimte
  Meer investeringen in wegen en paden
  Een betere woonmix en meer betaalbaar wonen
  Een wijkgerichte welzijnsaanpak 
  Het bevorderen van ons sociaal weefsel
  Een verbeterde aanpak van armoede
  Een versterking van de mobiliteit door in te zetten 

op verschillende vervoersmodi
  Een opwaardering van ons winkelcentrum naar een 

sterk merk
  Een gezond financieel beleid zonder verhoging van 

de belastingdruk

Samen Mortsel nog  
sterker maken. Onze stad 
op mensenmaat verder 
verbeteren voor morgen
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Erik Broeckx blijft burgervader van onze stad. Met 
2 306 voorkeurstemmen kreeg hij een overweldi-
gend mandaat van de Mortselse kiezer. Naast de 
algemene coördinatie en zijn verantwoordelijkheden 
rond veiligheid, politie, brandweer, toezicht en hand-
having, ontfermt Erik zich de komende zes jaar ook 
nog over openbare werken, straatgroen, netheid en 
ontwikkelingssamenwerking.

Koen Dehaen is eerste schepen van het college. 
Hij is bevoegd voor patrimonium, stadsprojecten 
en financiën. Koen blijft ook op post als voorzitter 
van het Autonoom Gemeentebedrijf.

Ook Goele Custers krijgt opnieuw een plekje  
in het schepencollege. De komende zes jaar is ze 
als schepen bevoegd voor personeel, organisatie 
en digitalisering (slimme stad) en welzijn (buurt- 
regie, inburgeringstrajecten, armoedebestrijding 
en sociale tewerkstellingsprojecten).

Onze tweede vrouw in het college is Ilse Lacante. 
Ilse is verantwoordelijk voor vrije tijd (cultuur, 
sport, jeugd, bibliotheek, erfgoed, toerisme en 
evenementen). Ze is ook schepen voor lokale  
economie en dierenwelzijn.

Ilse 
Lacante

Nieuwkomer in de gemeenteraad Yannick Van den 
Broeck kreeg meteen het vertrouwen om de fractie 
te leiden. Aan hem de uitdaging om namens onze 
partij te wegen op het debat en ervoor te zorgen dat 
de fractieleden in hun domeinen het beleid kritisch 
opvolgen.

Jan Claus is net zoals in de vorige legislatuur  
de voorzitter van de gemeenteraad en nu ook  
van de Raad van Maatschappelijk Welzijn. Hij zal  
ervoor zorgen dat alle raadsleden, zowel van  
de meerderheid als van de oppositie, voldoende 
inspraak krijgen in de besluitvorming. 

Ronny Vervoort begint aan zijn tweede legislatuur 
in de gemeenteraad. Hij wil zich vooral bezighou-
den met veiligheid en openbare werken. Ronny 
zetelt daarnaast ook in de politieraad.

Voormalig schepen Lieve Voets zetelt deze bestuurs- 
periode in de gemeenteraad. Ze zal haar kennis gebrui-
ken om dossiers over sport en Fort 4 van nabij op te  
volgen. Lieve zetelt ook in het bijzonder comité voor de 
sociale dienst. Het bijzonder comité is onder meer  
bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschap-
pelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.

Lieve 
Voets

Vera De Hert, die vorige legislatuur nog in het 
OCMW en de provincieraad zetelde, wil zich 
vooral inspannen voor sociale zaken. Daarom 
zetelt ze ook in het bijzonder comité voor de 
sociale dienst.

Peter De Roover is nieuw in de Mortselse  
gemeenteraad, maar uiteraard niet nieuw in  
de politiek. U kent hem als fractievoorzitter van  
de N-VA in de Kamer. In Mortsel wil Peter vooral 
een brug vormen tussen Brussel en onze stad.

Ook Jan Blommaert mag zich een nieuweling in 
de Mortselse politiek noemen. Als nestor van  
de fractie wil Jan zijn levenswijsheid ten dienste 
stellen van de Mortselaar en zich daarnaast  
toeleggen op netheid, cultuur en erfgoed.

Toon Dirckx zetelt als derde lid van onze partij in  
het bijzonder comité. Toon is niet verkozen voor  
de gemeenteraad, maar ondersteunt de fractie  
door zijn engagement binnen het bijzonder comité  
en met zijn beroepsexpertise. 

Toon 
Dirckx

Lees het bestuursakkoord rustig na op onze website  
www.n-va.be/mortsel



De N-VA wil de democratische controle over ons migratiebeleid niet uit handen geven. 
Het VN-migratiepact staat haaks op wat de Vlaming wil. Met het pact geven we een 
belangrijk deel van onze soevereiniteit weg en leveren we ons migratiebeleid over aan de 
interpretatie van rechters. Daarom verzette de N-VA zich tegen het migratiepact, daarom 
namen onze ministers ontslag uit de federale regering toen CD&V, Open Vld en MR dit 
pact door onze strot wilden duwen. Ons huis van de democratie staat in Vlaanderen, 
niet in Marrakesh, New York of Straatsburg. 

Onze voornaamste bezwaren
Het migratiepact ziet migratie uitsluitend als 
positief gegeven. Het opent de deur voor:

• Sociale basisdiensten voor alle migranten, ook illegalen

• Soepelere procedures voor gezinshereniging

• Het moeilijker opsluiten en terugsturen van illegalen

• Regularisatie als een recht in plaats van een gunst

“Charles Michel stapte 
op het vliegtuig als 
premier van de Zweedse 
coalitie. Hij kwam terug 
als premier van de 
Marrakesh-coalitie 
zonder democratische 
meerderheid.” 
N-VA-voorzitter Bart De Wever 
na zijn ultieme oproep aan de 
pro-Marrakeshpartijen.

Waarom de N-VA zich verzet tegen 
het VN-migratiepact van Marrakesh

Scan de QR-code en 
surf snel naar de pagina

Steun de N-VA en word lid
Surf naar www.n-va.be/word-lid 
mail naar leden@n-va.be 
of bel 02 219 49 30

Lees meer op 

www.n-va.be/migratiepact


