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Fijne kerst en 
prettig eindejaar

Mortsel kijkt vooruit

Heel wat werken staan op stapel. 
Mortsel werkt aan een kwaliteitsvol 
stadskernproject aan het parkgebied 
Oude-God. Fort 4 wordt een bruisende 
stadsoase en dat is goed voor alle 
ondernemers en inwoners. Mortsel 
heeft middelen, maar zoals een 
goede huisvader kijken we vooruit en 
springen we zorgvuldig om met onze 
financiën.

Een evenwichtig meerjarenplan geeft 
zuurstof. We beperken het aantal 
leningen en belasten onze toekomst 
niet. Binnen zes jaar zal het patri-
monium van Mortsel grotendeels 
vernieuwd zijn, zonder dat onze 
leninglast stijgt.

We voeren een taxshift door en verlagen 
de aanvullende personenbelasting 
tot 6,5 procent. De opcentiemen op 
de onroerende voorheffing brengen 
we tot op 830 punten. Zo zorgen we 
voor stabielere inkomsten, terwijl de 
belastingdruk ver onder het Vlaamse 
gemiddelde blijft.

Projecten die op stapel staan, worden 
uitgevoerd: de renovatie van het stad-
huis, de geïntegreerde welzijns- 
campus en het nieuwe technische 
centrum aan de Heirbaan. Het budget 
voor welzijn, cultuur, sport, jeugd en 
andere diensten blijft behouden voor 
de volgende zes jaar. Meer middelen 
worden vrijgemaakt voor voet- en 
fietspaden. Ook in Mortsel streven we 
naar milieuvriendelijke concepten. Ten 
slotte wordt de Edmond Thieffrylaan 
opnieuw aangelegd van gevel tot 
gevel.

Dirk Brentjens
Voorzitter N-VA Mortsel

Zondag 19 januari
vanaf 10.30 uur

Nieuwjaarsreceptie 
met Matthias Diependaele

Zaal 
’t Parkske

Edegemsestraat 26
2640 Mortsel

N-VA Mortsel knalt het nieuwe jaar op gang! En dat willen we samen doen met alle  
Mortselaars. Daarom nodigen we u van harte uit op onze nieuwjaarsreceptie.

Niemand minder dan kersvers minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend 
Erfgoed Matthias Diependaele is onze gastspreker. Hij licht het Vlaams regeerakkoord en 
de politieke actualiteit toe. Ook onze burgemeester Erik Broeckx brengt zijn  
nieuwjaarsboodschap.

De toegang is gratis en op voorhand inschrijven is niet nodig. Naar goede gewoonte 
klinken we op het nieuwe jaar met een hapje en een drankje.

Tot dan!
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Nieuw parkeerbeleid in Mortsel 
De parkeerdruk in Mortsel neemt steeds maar toe. N-VA Mortsel streeft naar een  
klantvriendelijker parkeerbeleid en wil de parkeersituatie in Mortsel verbeteren en de 
parkeertarieven actualiseren. Nieuwe gebieden krijgen een blauwe zone, mede om het 
hoofd te bieden aan de parkeerdruk vanuit de Antwerpse districten.

“Het aantal parkeerregimes wordt gereduceerd, de parkeersituatie in Mortsel wordt  
eenvoudiger. We gaan van negen naar vijf tariefzones. Aan de parkeerautomaat krijg je 
een gratis eerste kwartier. De parking aan het zwembad wordt ingericht met laadpalen 
voor auto’s en fietsen”, schetst schepen Koen Dehaen. 

Marc maakt werk van zijn buurt 
Buurtwerking is voor N-VA Mortsel erg belangrijk. Wie contacten legt in de straat, werkt 
mee aan een sociaal netwerk. In het Koeisteerthof zorgt onze ondervoorzitter, Marc  
Lorrentop, mee voor een dynamische buurtwerking. Marc is de eerste aanspreekpersoon 
in de straat. Hij koppelt terug naar het stadsbestuur wanneer dat nodig is. Samen met de 
buurt organiseert hij straatfeesten, barbecues en garageverkopen. Zo wil hij het sociale 
weefsel versterken en bouwt hij mee aan een gezellige, dynamische maar vooral veilige 
buurt.

Wegontwerp R11 verder verfijnd

In ons vorige huis-aan-huisblad kon u lezen over de werken op de Krijgsbaan, die nu in volle gang zijn. Gelukkig verlopen de  
werken volgens de planning en wordt het eindresultaat een veel veiligere Krijgsbaan. Er komen brede fiets- en voetpaden aan  
weerszijden van de weg en een veilige oversteekplaats op het kruispunt met de Fortstraat.

Een middenberm moet het autoverkeer vertragen zonder de doorstroming te beperken. De aparte afslagstroken ter hoogte van de 
Fortstraat en de Heirbaan zullen ervoor zorgen dat de afslaande en doorgaande verkeersstromen elkaar zo min mogelijk hinderen. 
In de Drabstraat werden ingrepen gedaan om de overlast van de omleiding tot een minimum te beperken. Oorspronkelijk was het 
de bedoeling om op de nieuwe middenberm bomen te voorzien om het uitzicht te vergroenen. In samenspraak met de hulpdiensten 
wordt nu gekozen voor grastegels om hun doorstroming te garanderen. De beloofde bomen worden elders geplant.

Koen Dehaen, schepen van Patrimonium 
en Stadsprojecten

Marc Lorrentop, ondervoorzitter
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Fort 4 krijgt nieuw dak
De Fortstraat en de Lode Dosfellei werden opnieuw aangelegd. Militaire 
gebouwen en desolate, betonnen parkings maakten plaats voor een mooie 
woonsite en waterbuffers. Een groene ruimte wordt de poort naar de 
nieuwe stadsoase van Fort 4. N-VA Mortsel zoekt steeds naar een waardevol 
evenwicht tussen ecologie en erfgoed en streeft naar een economische 
meerwaarde van een waardevolle site. 

Het militaire toevluchtsoord (‘reduit’) wordt nu aangepakt. In een eerste 
fase wordt het dak vernieuwd. Doorheen de tijd zijn er erg veel struiken 
en bomen op gaan groeien. Mooi was het wel, maar het groen zorgde voor 
veel schade. N-VA Mortsel was steeds een voorstander van een grondige 
renovatie. Daarom worden alle bomen en struiken nu van het dak gehaald, 
net als alle aarde. Een nieuwe dakbedekking volgt. De muren zullen dan 
uitdrogen. Daarna volgt de creatie van een nieuwe stadsoase.

200 000 euro voor Mortselse ondernemers

Sommige straten kreunen onder het sluipverkeer. Verkeersstromen vandaag goed meten is 
een moeilijke opgave. Onze fractievoorzitter Yannick Van den Broeck deed een concreet 
voorstel om telcamera’s te installeren in Mortsel. ‘Telraam’ biedt  
kleine telcamera’s aan burgers aan. Ook verenigingen en de lokale  
overheid kunnen ervan gebruikmaken. 

Het volstaat om de cameraatjes achter je raam te hangen en het  
tellen kan beginnen. De resultaten komen op de webstek van  
Telraam. Zo krijgen het stadsbestuur én de burgers een beter  
zicht op de intensiteit en de snelheid van het verkeer in  
bepaalde straten. “Een proefproject met enkele camera’s  
wordt opgestart. Uiteindelijk moet het de bedoeling zijn  
om concrete beleidsmaatregelen te koppelen aan de  
verzamelde gegevens”, aldus Van den Broeck.

Ilse Lacante, schepen van Lokale Economie 

Yannick Van den Broeck, fractievoorzitter

N-VA Mortsel wil het handelscentrum nieuw leven inblazen. Dat is niet eenvoudig in een wereld waarin niet alleen de klant,  
maar ook het koopgedrag verandert en onderhevig is aan diverse evoluties. Toch leeft Mortsel! Met zowel grote als kleine ingrepen 
probeert het stadsbestuur Mortsel op de kaart te zetten. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de 
handelaars (welkombonnen, stempelactie) en burgerinitiatieven (Mortsel weer heerlijk thuis).

In de grotere evenementen zoals Mortsel Showt, Mortsel Smaakt, het weekend van de klant en 
Mortsel Wintert wordt jaarlijks fors geïnvesteerd. Schepen van Lokale Economie Ilse Lacante: 
“Dit stadsbestuur besteedt jaarlijks 200 000 euro aan de promotie van het handelscentrum,  
waarvan 70 000 euro alleen al aan Mortsel Smaakt en Mortsel Wintert.”

Nieuw vanaf dit jaar is dat de schaatspiste in de shelter van Fort 4 wordt gelegd. “Omdat er 
opnieuw een winterbar is, kunnen we gedurende zes weken een piste aanleggen in het openbare 
domein van onze stad. Iedereen is er van harte welkom en zowel scholen, jeugdverenigingen  
als G-sporters kunnen er gratis schaatsen”, aldus nog de schepen.

Telraamcamera’s voor Mortsel

  Om een beter beeld te krijgen van het sluipverkeer in Mortsel, stelt  
fractievoorzitter Yannick Van den Broeck voor om telcamera’s te installeren.
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