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Onze ploeg maakt er werk van 
Als nieuwe voorzitter van N-VA-Mortsel volg ik Bruno Gastmans op, 
een gedreven man met een hart voor onze stad. Geen makkelijke taak 
wacht mij. 
Via mijn vader en mijn broer leerde ik 
wel wat knepen van het politieke vak, 
maar een stad ‘veranderen’ doe je samen 
met anderen in volle vertrouwen. Mortsel 
wordt geleid door een tof en dynamisch 
team dat nog heel wat troeven achter de 
hand heeft. Onze ploeg bouwt mee aan 
deze stad en neemt kleine en grote zorgen 
ernstig, elke dag opnieuw! U leest het in 
dit nummer.

Onderwijs, kinderopvang en jeugdwer-
king blijven belangrijke bouwstenen 
voor onze stad. De lagere school heeft 
ondertussen zijn intrek genomen in de 
Parkschool. Aan de nieuwe kleuterschool 
wordt nu ijverig gebouwd. Ook de bioklas, 
kinderboerderij en speelomgeving worden 
aangelegd. Aan de parkingang van de 
Edegemesestraat hebben de kinderen van 
de Kubus een nieuwe buitenschoolse op-
vang met veilige en speelse buitenruimte. 
Deze ging open op 1 april.

Bij de opening van het nieuwe jeugdlokaal 
vielen er een aantal zaken op: een groot 
lokaal voor de leiding met knap gemaakte 
toog, 5 taklokalen en een indrukwekken-
de materialen- en sjorberging. De warme 
en duurzame materialen dempen het ge-
luid, maar niet het enthousiasme van onze 
scouts. Hetzelfde geldt voor de nieuwe 
Kubus: duurzaamheid en comfort staan 
voorop. De rode houten buitenafwerking 
van beide gebouwen valt erg in de smaak. 
Als oud-leider kan ik het bouwconcept 
voor de jeugdlokalen alleen maar toejui-
chen. Mede onder impuls van onze sche-
pen van Jeugd Goele Custers kreeg onze 
jeugd een cascogebouw ter beschikking. 
De scouts en gidsen namen hun verant-

woordelijkheid en werkten hun lokalen af 
onder het motto: “Wie bouwt, steekt mee 
de handen uit de mouwen!” 

Onze N-VA-schepenen en burgemeester 
Erik Broeckx wensen de leiding, leden en 
lokalenbeheerders, ouders en hun kinde-
ren en de BKO-medewerkers veel succes 
toe in hun nieuwe lokalen en nieuwe 
Kubus aan Park Oude-God. 

N-VA Mortsel zet niet alleen in op ‘ver-
trouwen’ en ‘veranderen’, maar ook op ‘ver-
antwoordelijkheid’. Orde en netheid op je 
stoep, in je park, op je berm en je natuurge-
bied krijg je door niet ‘aan de wal’ te staan. 
N-VA Mortsel bouwt aan een mooiere en 
betere stad, maar we maken er graag sa-
men werk van. In 2017 leggen we opnieuw 
een aantal mooie troeven op tafel.

Noteer alvast in 
uw agenda! 

Ook in 2017 zet N-VA Mortsel 
de gesmaakte traditie van de 
aperitiefgesprekken verder. 
Op zondag 14 mei ontvangen 
we niemand minder dan 
Europarlementslid Mark 
Demesmaeker. 

Mark vertelt ons die dag alles 
over de toekomst van Vlaanderen 
in Europa. Uiteraard zal ook de 
actuele Europese politiek niet 
ontbreken en zal hij even stil 
staan bij de situatie van andere 
volksnationalistische regio’s zoals 
Catalonië of Schotland. 

We verwelkomen u graag 
op zondag 14 mei om 10.30 
uur in Parochiecentrum Den 
Wolschaerder, Liersesteenweg 
314 in Mortsel. Het gebeuren is 
volledig gratis en ook reserveren 
hoeft niet. Hou zeker onze site 
www.n-va.be/mortsel in de gaten 
voor meer info!

 Goele Custers, schepen van Personeel 
en Organisatie, Jeugd, ICT, Sociale 
Economie en Tewerkstelling

 Dirk Brentjens
Voorzitter N-VA Mortsel
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De Pieter Reypenslei kreeg een facelift. 
Tevreden met het resultaat?
De stad is inderdaad heel erg tevreden over de metamorfose 
van de Pieter Reypenslei. De uitstraling van deze gezellige 
winkelstraat heeft zijn effect op de rest van het winkelcentrum 
van Mortsel. De leegstand in de kern is immers opvallend. De 
oorzaken zijn divers en niet uniek voor Mortsel: de concurren-
tie met het internet-winkelen, de hoge huurprijzen, het veran-
derend koopgedrag van de consument, …. Mortsel organiseert 
daarom een aantal grote evenementen zoals Mortsel Smaakt, 
Mortsel Feest en Mortsel Wintert om potentiële kopers naar 
het winkelcentrum te trekken. Daar voegt de stad vanaf dit 
jaar nog ‘Mortsel Showt’ aan toe, een evenement waarbij 
het modesegment van Mortsel letterlijk in de kijker wordt 
geplaatst. De meest aangewezen locatie leek daarbij de Pieter 
Reypenslei. Winkels vanuit heel Mortsel tonen er hun kledij. 
Het enthousiasme is voelbaar bij de handelaars en dat is mooi.

Heeft het bestuur nog an-
dere plannen in de strijd 
tegen die leegstand? 
Om kopers naar onze eigen winkels te 
leiden, geeft de stad nu ook aan elke 
nieuwe inwoner een omslag ‘Winkelen in 
Mortsel’ met daarin kortingsbonnen van 
de lokale handelaars. Bijkomend worden 
er andere maatregelen getroffen zoals het 
aanbrengen van stickers op een aantal 
leegstaande panden op basis van nos-
talgische foto’s. Zo brengen we een stuk 
erfgoed en cultuur in het straatbeeld. Dat 
de Statielei en de kern hierdoor aantrek-
kelijker oogt, is mooi meegenomen. De 
gemeenteraad keurde inmiddels ook bijna 

Ilse Lacante, schepen: 

“We blijven inzetten op een 
aantrekkelijk Mortsel.”

unaniem een behoorlijke verhoging van de starterssubsidie 
goed. Wie zich vestigt in een leegstaand pand kan tot maar 
liefst 5 000 euro van de stad als subsidie ontvangen! Kortom, 
er wordt duidelijk ingezet op de kernversterking om zo nieuwe 
handelaars en ondernemers aan te moedigen zich te vestigen in 
het winkelhart van Mortsel. 

Mortsel stond een tijdje geleden in rep 
en roer door het zwerfkattenverhaal. 
Hoe heeft u dit als schepen van Dieren-
welzijn beleefd? 
Met de zwerfkatjes werden inderdaad het nieuws en de sociale 
media gehaald. Het verhaal is wel een eigen leven gaan leiden 
en dat is jammer. Want waar draaide het om? De stad heeft een 
overeenkomst met het CAD (Coördinatie Antwerpse Dieren-
bescherming) om zwerfkatten te vangen en te laten sterilise-
ren. De vrijwilligers hielpen ons daarbij, maar het liep mis toen 

een aantal mensen de katjes bleven voede-
ren in de omgeving van het woonwagenter-
rein, los van een vangactie ter sterilisatie. 
Het politiereglement laat dat niet toe, dus 
werd een overleg georganiseerd en getracht 
om tot een oplossing te komen. Helaas 
bleef dit zonder resultaat. Met een hetze op 
de sociale media met heuse scheldpartijen 
en bedreigingen als gevolg. Als dieren-
vriend doet dit zeer veel pijn aan het hart. 
Het resultaat is dat de stad zelf voederac-
ties houdt, met het oog op het vangen van 
de jonge zwerfkatjes. Na sterilisatie gaan 
ze ofwel naar het asiel, op zoek naar een 
nieuwe thuis of ze worden weer uitgezet op 
de plaats waar ze werden gevangen. De stad 
volgt de situatie dan verder op de voet op 
en stuurt waar nodig bij.

 Ilse Lacante, 
schepen van Cultuur, Stadsmarketing, 
Lokale Economie en Markten,  
Integratie en Dierenwelzijn
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Een aantrekkelijker en groener stadsplein

Het nieuwe zwembad: het wachten meer dan waard!

‘Den Berm’ nog leuker voor kinderen

In Mortsel denken we groen. Daarom beslisten we om de ‘stads-
wei’ niet vol te bouwen, maar om er speelheuvels en een mooi 
grasveld van te maken. Bij de banken planten we hoogstambo-
men die voor schaduw en beschutting zorgen. 

Aan de Grotenhof legden onze stadsdiensten een grindgras-
veld en een hoge heesterborder aan, die in elk seizoen mooi zal 
blijven. Deze border dient als natuurlijke, veilige afsluiting van 
het plein. 

Aan de banken ter hoogte van de fontein en het stadhuis staan er 
drie bakken met meerstammige bomen die ‘Milky Way’ heten. 
Een geweldige naam, toch? Zij zullen voor verkoeling zorgen in 
de zomer. We kunnen al niet wachten op de zon!

In maart startte de bouw voor het langverwachte nieuwe zwem-
bad. Daar is heel wat werk aan vooraf gegaan. Buurgemeenten 
Hove, Borsbeek en Edegem stappen mee in ons plan. Deze 
intergemeentelijke samenwerking was een voorwaarde voor 
subsidiëring. Het steengoede dossier dat we in 2014 indienden 
bij de Vlaamse overheid, zorgt ervoor dat liefst één derde van 
het totaal budget van 6 miljoen euro door minister van Sport 
Philippe Muyters gesubsidieerd wordt. 

We hebben vooral ingezet op onze doelgroepen: scholen, clubs 
en gezinnen. Omdat G-sport terecht aandacht vraagt, gaan we 
tevens voor een zeer toegankelijk zwembad. We werken letter-
lijk alle drempels weg. Er komt een 25 meter lang wedstrijdbad 
met één baantje meer dan vroeger. Zo kan er een extra klas bij 
tijdens het schoolzwemmen. Ook de baantjeszwemmers kunnen 
ruimer kiezen tussen snelle en trage banen.

Daarnaast komt het instructiebad met verstelbare bodem. 
Kleuterzwemmen, aquagym, kinésessies of een duikinitiatie 
vragen immers telkens om een andere diepte. Ook technisch zal 
het gebouw een pareltje zijn. De nieuwste, milieuvriendelijkste 
technieken werden gekozen. Ook het groen van het fort wordt 
tot in het bad ervaren. Voor extra animatie of waterpret kun-

nen we flexibel waterpolodoelen, spuitelementen of opblaas- en 
spelmateriaal voorzien.

Kortom: het is een mooi project. Tel je mee af naar eind 2018 
voor onze eerste duik in het nieuwe bad? Onze schepen van 
Sport Lieve Voets is er alvast klaar voor!

De stad investeerde de laatste jaren veelvuldig in de groene 
gordel langs de R11. Zo werd elke toegang naar de oude 
spoorwegberm verbeterd en kwamen er speelelementen als een 
evenwichtsbalk, een klauterboom en toffe houten dierenbeelden, 
verstopt op de bermen en in het groen van Klein Zwitserland.  

In de gemeenteraad van februari gaf men groen licht voor een 
nieuwe reeks ingrepen van liefst 67 500 euro. De berm zal door 
middel van een buisglijbaan en een stammentrap verbonden 
worden met het speelterrein aan de Ridder Van Ranstlei. 
Ter hoogte van de Hendrik Consciencelaan bouwen we een 
avontuurlijke doorsteek. Zo wordt ‘Den Berm’ nog heerlijker 
vertoeven voor jong en oud!

De verandering werkt, ook in Mortsel!

©Johan Cappelle

©Johan Cappelle

©Johan Cappelle



De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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 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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