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N-VA Mortsel wenst u alvast  
een deugddoende vakantie!

Een warme stad biedt het beste antwoord  
op eenzaamheid
Iedereen kan eenzaam zijn. Of je werkt of niet, als ouder of alleenstaande, in de stad of op het platteland. 
Een op de vier Vlamingen ervaart sterke tot zeer sterke gevoelens van eenzaamheid. De N-VA houdt de  
vinger aan de pols en kijkt daarbij niet alleen naar woonzorgcentra of senioren.

Uit onderzoek blijkt dat 40- tot 69-jarigen het grootste risico lopen 
op vereenzaming. Ook jongeren worden ermee geconfronteerd. 
Gevoelens van eenzaamheid kunnen een belangrijke weerslag heb-
ben op onze gezondheid. De N-VA wil dit probleem bespreekbaar 
maken en werkt aan kleine, doelgerichte maatregelen.

Wijk als belangrijke antenne
In onze stad werden ‘Martha’s koffie’ en het praatcafé een  
succes. Een kopje troost doet vaak wonderen. De netwerkers uit 
de wijk en verzorgers aan huis vangen signalen op en gaan gericht 
naar Mortselaars die met eenzaamheid 
kampen. Voor de N-VA blijft de wijk de 
belangrijkste antenne. 

Dirk Brentjens
Voorzitter N-VA Mortsel

Top zes en lijstduwer N-VA Mortsel
V.l.n.r. Peter De Roover (lijstduwer), Ilse Lacante (vijfde plaats), Goele Custers (tweede plaats), Erik Broeckx (burgemeester en lijsttrekker), 
Lieve Voets (vierde plaats), Jan Claus (zesde plaats) en Koen Dehaen (derde plaats).

Eenzaamheid opsporen en aanpakken
Wist je dat er in Hof Van Rieth meer dan 130 alleenstaande 
75-plussers wonen? Misschien is het wel een van je buren en 
heeft hij of zij nood aan een helpende hand of een babbeltje. 
Iemand kan perfect gelukkig zijn helemaal alleen, terwijl  
iemand met omkadering zich erg eenzaam kan voelen. 

Vaststellen hoe het zit met eenzaamheid is niet vanzelfspre-
kend. Ben je misschien zelf niet meer van de jongste en weet 
je niet goed waar je heen moet met je vragen of wil jij iets 
doen om je buren te helpen? N-VA Mortsel wil samen met 
gemotiveerde burgers en de buurtregisseurs onderzoeken 
hoe het met die moeilijk te meten eenzaamheid gesteld is. 

Heb je vragen over dit onderwerp? Contacteer dan een raads-
lid of mandataris uit je buurt. Wij beantwoorden ze graag.

Gemeenteraads- 

verkiezingen  

op 14 oktober
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De Verandering werkt

De Verandering werkt verder

  Meer dan 16 hectare groene open ruimte werd aangelegd of vernieuwd. Denken we maar aan Park Oude-God, de picknickweide op Fort 4, 
het stadsplein, de omgeving van het Meerminnehof, de groene fietsdoorsteek Oude Spoorweg, de extra speelplekken op de Berm, …

  Mortsel kreeg een mooi kunstgrasveld.

Burgemeester Erik Broeckx: “Koken kost geld. Veel geld. Om het gemeenschaps- en verenigingsleven te ondersteunen en hoge  
kwaliteit te bieden, moesten we in 2013 en de jaren daarop eerst de inkomsten en uitgaven op orde krijgen. Dat is gelukt. Dat hebben 
we in dit stadsbestuur, 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.” 

•  Het stadhuis wordt een open burgerhuis met een stadsonthaal, 
een bibliotheek, een stadscafé, een grote polyvalente zaal én alle 
diensten onder één dak. Een brug zal het stadsplein – dat groen 
wordt tot aan de rand van de weg – verbinden met Fort 4.

•  We leggen de focus op de buurt en op buren: welzijn, zorg  
en beleven gaan hand in hand. Daar zorgt de nieuwe buurtregie 
– die nu al van start is gegaan – voor.

•  Met de nieuwe organisatiestructuur van stad en OCMW in 
één lokaal bestuur staan we mijlenver voor op het gros van de 
Vlaamse gemeenten. Ook dat is goed bestuur.

“Warm, veilig, ondernemend en Vlaams. Daar staat de N-VA voor. Als  
bestuurder van deze mooie stad nemen we verantwoordelijkheid voor alle  
Mortselaars en voeren we een daadkrachtig en ambitieus beleid. Met veel  
luisteren, overleg en plannen, maar vooral door te doen. De Verandering werkt.”

Erik Broeckx, burgemeester

Wil je 

meer weten?  

Stuur een  

mailtje naar  

mortsel@n-va.be

  Maar liefst 32 straten werden de voorbije zes jaar heraangelegd, waarvan acht van gevel 
tot gevel.

  2,13 kilometer nieuw fietspad werd (her)aangelegd. En ruim 5 kilometer staat ingepland 
voor de komende jaren.

  Mortsel telt 412 verenigingen. En allemaal werden ze ondersteund met infrastructuur, 
werkingssubsidies, een uitleendienst en de niet-aflatende inzet van de Mortselse diensten.

  73 extra sociale woningen werden gerealiseerd en er zijn plannen voor nog 110 woningen. 
Tegen 2025 moet Mortsel 444 sociale woningen op zijn grondgebied hebben. Dit volgens 
het Bindend Sociaal Objectief opgelegd door Vlaanderen.

  De shelter in Fort 4 krijgt ook de komende jaren een fantastische 
zomer- en winterbar. Met onze Fort 4-renovatiepartners Kempens 
Landschap en Participatiemaatschappij Vlaanderen zoeken we 
een uitbater om dat te realiseren.
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Interview met lijstduwer Peter De Roover

Erik Broeckx: “We mogen ook kritisch zijn voor onszelf.  
Foutparkeerders, asociale weggebruikers en zwerfvuil in het 
centrum en de openbare parken zijn de grootste ergernissen van 
de Mortselaar. Politie én gemeenschapswachten – deze laatsten 
starten hun taak deze zomer – zullen meer moeten optreden en 
waar nodig verbaliseren. Handhaving blijft een uitdaging. 

De straten, voet- en fietspaden die aan vernieuwing toe zijn,  
moeten sneller aangepakt worden. Daarvoor verdubbelen we  
de budgetten. Er ligt ook nog veel werk op de plank om te  
werken aan inburgering, de kennis van de Nederlandse taal en  
de tewerkstelling van werkzoekenden. Sociaal beleid, emancipatie 
van vrouwen én activering naar werk omdat dat net de hefboom 
is om aan de armoede te ontsnappen. De Mortselaar kan op beide 
oren slapen: we nemen onze rol als bestuurder ernstig. Zo is men 
binnen- én buitenshuis veilig in een welvarend Mortsel.”

Peter, ook jij maakt je opwachting op onze lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Vanop de lijstduwersplaats kan ik de ploeg voor honderd procent steunen. Een schip vaart het best met één kapitein en dat is  
uiteraard zonder discussie Erik Broeckx. Ik ken hem trouwens al langer dan ik me kan herinneren. Erik staat voor pure degelijkheid 
als beleidsman. Ik zet me graag in om ervoor te zorgen dat hij ook de volgende zes jaar onze burgervader blijft.

Hoe Mortsels is Peter De Roover?
Ik woon hier sinds 1991, dus mijn Mortselse teller staat intussen op 27 jaar. 
Daarvoor groeide ik op in Berchem, in vogelvlucht zo’n slordige kilometer van de 
grens met Mortsel. Noem me dus maar ‘één van hier’. Ik begon mijn beroepsloop-
baan als leraar trouwens ook hier, op wat toen Sint-Aloysius heette en nu KaSO.

Je bent voorzitter van de N-VA-fractie in de Kamer. Hoe nuttig is het 
voor Mortsel dat zo iemand hier politiek actief is?
Een directe band tussen Mortsel en Brussel is toch wel heel erg belangrijk.  
Ook met de collega’s van het Vlaams Parlement heb ik zowat dagelijks contact. 
Het gemeentelijk beleid moet dikwijls een weg vinden binnen een pad dat in 
Brussel wordt uitgetekend. De N-VA speelt zowel in de Vlaamse als in de federale 
regering een hoofdrol. Een Mortsels bestuur onder leiding van de N-VA sluit de 
driehoek mooi af. Dat biedt extra kansen voor onze stad. De ondersteuning door 
Vlaanderen van projecten als de heraanleg van Fort 4 of het nieuwe zwembad zijn 
mooie voorbeelden van die samenwerking. 

Wat zijn jouw inhoudelijke prioriteiten?
Vanuit mijn parlementaire functie ligt het veiligheidsthema vanzelfsprekend 
voortdurend op mijn werktafel. Ook Mortsel, stad maar natuurlijk ook buur van 
het grote Antwerpen, wordt met thema’s als criminaliteit, straatgeweld of diefstal 
geconfronteerd. Mijn zoon is bovendien politie-inspecteur, dus de werking van 
lokale veiligheidsdiensten ligt me zeer nauw aan het hart. Zowel de veiligheid 
van de Mortselse burgers als die van de politiemensen die daar mee voor zorgen, 
vormen voor mij topprioriteiten.

Peter De Roover en Valerie Van 
Peel op het aperitiefgesprek in hoeve 
Dieseghem op 27 mei.

  We willen Mooi Mortsel-acties meer inzetten. Zwerfvuil en sluikstort 
voorkomen en opruimen én een propere openbare ruimte is de inzet.



Wij zijn thuis in de provincie Antwerpen. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door 
de winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen 
feest, zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in Antwerpen. Hier zijn we op ons gemak. Met de 
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Antwerpen.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen

Veilig Verantwoord Vlaams

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 Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


