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V.U.:  ERIK BROECKX, BOECHOUTSELEI 96, 2640 MORTSEL

Interview: Goele Custers, N-VA-schepen
Goele, jij hebt altijd een overvolle agen-
da. Stel dat je elke dag een uur extra 
zou krijgen. Hoe zou je dat dan invullen? 
Dat van die overvolle agenda, dat ontken ik 
niet. De combinatie van een schepenambt 
in een ambitieus stadsbestuur, een veelei-
sende job in de privé én een huishouden 
met drie opgroeiende tieners geeft wel vol-
doening en uitdaging, maar vreet veel ener-
gie. Daarom dat ik na vier overvolle jaren 
kies voor één professionele focus: de stad 
Mortsel. Ik krijg dus een meer-dan-voltijd-
se-job-tijd vrij en daar profiteert zowel de 
stad als mijn gezin van. Dat uurtje extra 
gaat dan naar mijn partner die steeds als 
één blok achter mij staat en de voorbije drie 
jaar vaak alleen was en de was en plas voor 
zijn rekening nam. Zonder zo’n geweldige 
partner zou een schepenambt met zijn vele 
avondvergaderingen trouwens niet lukken. 
Af en toe zelf nog eens een boek als ont-
spanning lezen of een Netflixserie meepik-
ken, staat ook hoog genoteerd op mijn ex-
tra-uur-wenslijst.

Hoe springt de gemeente op de trein van 
de digitalisering? Appen we toe?
Vier jaar geleden bleek dat Mortsel een 
serieuze inhaalbeweging moest maken in-
zake professionalisering van hard- en soft-
ware en opleiding van ambtenaren.  ICT 
was tot dan toe budgettair stiefmoederlijk 
behandeld en we reserveerden een grote 
hap uit het budget om die situatie recht te 
zetten. We kozen om eerst aan ‘standaardi-
sering’ te werken en dan verder te bouwen. 
De eerste grote stappen voorwaarts worden 
nu echt zichtbaar voor de burger: een digi-
taal loket, wifi in openbare gebouwen, een 
nieuwe Mortsel-webstek, degelijk en uni-
form materiaal in het onderwijs, de digita-
lisering van het archief,  het implementeren 
van het e-besluit in stad en OCMW … . 
De digitale dienstverlening kan echter nog 
beter, sneller en transparanter. Vanaf 2017 
zal je een digitale bouwaanvraag kunnen 
indienen en zal het e-loket voor de burger 
uitgebreid worden.  En ik durf hardop dro-

men van een gedeelde ICT- dienst over de 
gemeentegrenzen heen. ICT is duur specia-
listenwerk: waarom organiseren we dat dan 
niet samen met buurgemeenten?

Je bent ook bevoegd voor jeugd. Zitten 
de Mortselse jongeren ook zo fanatiek 
achter Pokémon aan? Treden we vanuit 
de gemeente sturend op?
De Pokémongekte valt wel mee in Mortsel. 
Extra politietoezicht zoals deze zomer door 
een aantal inwoners van Lillo gevraagd 
werd, is dus niet aan de orde. Op alle druk 
bezochte plekken in Mortsel vinden onze 
diensten echter wel meer zwerfvuil. Dat 
is echt een pest aan het worden. Ik kan de 
achtergelaten pizzadozen die ik deze zomer 
op het stadsplein opruimde al niet meer tel-
len op twee handen. En de zakjes huisvuil 
die her en der achtergelaten worden, zijn 
daar echt niet door ‘de jeugd’ neergezet als 
Pokémonaas. Ik zie regelmatig  jongeren en 
kinderen zelf de handen uit de mouwen ste-
ken om de omgeving proper te houden … 
dat stemt dan weer positief.  

Een geel-zwarte zomer 

Het was een zomer van uitdelen. Gele 
zonnebrillen en kleine leeuwenvlag-
getjes op de markt. Traditiegetrouw 
bedankten we elke Mortselaar die op 
onze Vlaamse feestdag zichtbaar een 
leeuwenvlag uithing met een gele roos. 
Wil u er volgend jaar ook een? Koop bij 
ons een vlag en wij bezorgen u graag 
een bloem. Mortsel mag nog meer geel 
en zwart kleuren!

De afgelopen maanden en weken 
waren er her en der in onze stad tal 
van werven. Werken zorgen tijdelijk 
voor hinder. We zijn er ons van bewust 
dat het niet altijd even gemakkelijk 
was voor iedereen. Dank daarom voor 
uw begrip. Het mooie resultaat en de 
verbeteringen zorgen er voor dat deze 
ietwat moeilijke periode snel vergeten 
wordt. 

Na de herfstvakantie ruilen de lagere 
schoolkinderen van de Sint-Lutgardis- 
en Guido Gezelleschool hun oude klas-
sen in voor nagelnieuwe. De leerlingen 
zullen er in de beste omstandigheden 
les kunnen volgen in hun nieuwe Park-
school. In 2017 zijn de kleuters aan 
de beurt. U leest er meer over in onze 
volgende editie. 

Tot slot wil ik u graag warm maken 
voor een gespreksavond met Jan 
Jambon. Zeker de moeite waard! Waar 
en wanneer? Meer info vindt u verder 
in dit blad.

 Bruno Gastmans
Voorzitter

 Goele Custers, schepen van Personeel, 
Organisatie, Informatica, Jeugd, Tewerk-
stellingsprojecten, Lokale Werkwinkel.
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Dossier Fortstraat: “Voorspelde chaos bleef uit”

Politiek bedrijf je om … Tja, dat vraagt een woordje uitleg, 
want velen vervolledigen met ‘zakken te vullen’ of iets van die 
aard.

Willem Elsschot leerde ons dat tussen droom en daad wetten 
in de weg staan en praktische bezwaren. Droom en daad 
komen dichter bij elkaar als die wetten worden gewijzigd en 
de praktische bezwaren weggewerkt. Die kloof ten minste een 
beetje dichten, dat is waar politici mee bezig moeten zijn.

Daarna volgt het oordeel van de kiezer. Die moet overtuigd 
worden dat droom en daad voldoende naar elkaar zijn 
opgeschoven. De politicus of partij die daar niet in slaagt, mag 
opkrassen. 

Maar over welke droom gaat het? Wat is de inzet? 

‘What’s in it for me’, zo zou in marketingtaal (en dus in het 
Engels) dé vraag luiden waarop de kiezer van de politici een 
overtuigend antwoord verwacht. ‘Wat win IK er bij’, vormt dan 
dé maatstaf.  

Uiteraard is dat een geldige vraag die een goed antwoord 
verdient, maar mag het ook een beetje meer zijn? Moet de 
belangrijkste vraag niet luiden ‘what’s in it for us’, wat winnen 
WIJ er allemaal samen als samenleving bij? 

De ambitie van een Vlaams-nationale gemeenschapspartij 
als de N-VA gaat natuurlijk verder dan de optelsom van 
eigenbelangen of overwegingen voor de korte termijn. Wij 
zijn de vakbond van alle Vlamingen, ook die van de volgende 
generaties.  

Het was dan ook geen toeval dat het partijblad van voorganger 
Volksunie WIJ heette en niet IK.

Op de voormalige parking achter het Mortselse stadhuis wordt sinds 
afgelopen lente duchtig gewerkt. Bedoeling is om daar drie woonblokken van 
het Brialmont-project te realiseren. De ingrijpende werken hebben echter 
de nodige impact op de mobiliteit. Zo werden sinds eind juni de Lodewijk 
Dosfellei en de Fortstraat tijdens de werkdagen eenrichting van het Stadsplein 
naar de Krijgsbaan. De stad heeft in overleg met de aannemer en de politie de 
nodige maatregelen genomen om de hinder zoveel mogelijk te beperken en de 
veiligheid te garanderen. Het doorgaand verkeer van de Krijgsbaan richting 
Stadsplein wordt omgeleid langs de Heirbaan en de Drabstraat. Deze tijdelijke 
verkeerssituatie is voorzien tot eind 2016.

In september vond een eerste tussentijdse evaluatie plaats. Burgemeester 
Erik Broeckx: “De door sommigen voorspelde chaos door het invoeren van 

het eenrichtingsverkeer in de Fortstraat bleef  gelukkig door een goed overwogen mobiliteitsplan uit. De bouwwerken verlopen 
volgens de afgesproken planning. Dat betekent dat wij met de voorbereiding kunnen starten van de totale heraanleg van de Lodewijk 
Dosfellei en Fortstraat.”

Meer weten over N-VA Mortsel? Zin om lid te worden?
Stuur een e-postberichtje naar bruno.gastmans@n-va.be (afdelingsvoorzitter) of naar smolpe-
ter@n-va.be (fractievoorzitter in de gemeenteraad). U kan ons ook de invulstrook op de laatste 
bladzijde van dit blad bezorgen.
Voor de laatste nieuwtjes kan u terecht op onze webstek www.n-va.be/mortsel. Daar vindt u al 
onze contactgegevens terug. Bezoek ook eens onze facebook-pagina.
Uw reacties, opmerkingen en vragen zijn van harte welkom!

Samen winnen

Volg de activiteiten van Mortselaar en  Kamerfractieleider 
Peter Deroover op www.peterderoover.be.
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Mortsel zet haar erfgoed lekker in het zadel 

Wie kent onze kastelen niet, onze hoeves verdwenen in het 
dichte netwerk van straten? Mortsel is verstedelijkt. Huizenrij-
en verdrongen pareltjes uit ons verleden. De stad herbergt een 
bijzonder rijk patrimonium, dat we vanuit de lokale economie 
nieuw leven inblazen. Eén slogan staat centraal: ‘Mortsel, weer 
heerlijk thuis!’ Een spel van vier woorden zetten heemkunde 
en eet- en drinkcultuur in de kijker. Ken jij de betekenis van 
de naam van onze stad? Wie leefde er ooit in het Kasteel Ten 
Dorpe en hoeveel kastelen en hoeves vind je nog in onze stad? 
Tijdens onze wandeling horen we nog het angelusklokje luiden 
en volgen we de soldaten op het erf van boer Domen.

We proeven de stad en lopen over stille wegen. Heemkun-
digen, koks, bakkers en slagers ondersteunen het verhaal. 
Koekjes werden gebakken, eeuwenoude recepten vertaald, 
we luisteren naar de exodus van kapitein Verlende, duiken in 
onze Nederlandse taalschat en koppelen een vergeten bouw-
stijl aan slaoliearchitectuur. Alles wordt op smaak gebracht 
met Mortselse krakers, een Ambrosiuskoek, het stadsbier, de 
Mortselse kibbeling, kasteelhapjes, brood en pastei. Je wordt 
ondergedompeld in een grabbelton van verhalen verteld in een 
groene omgeving en ingebed in leuke wandelingen en fiets-
routes. Het stadsbestuur en de N-VA schepenen voor lokale 

economie, erfgoed en cultuur (Ilse Lacante en Lieve Voets) on-
dersteunen het project. Met deze wandelingen brengen we een 
positief verhaal en zetten we Mortsel ook lekker op de kaart.

“Een avond met Jan Jambon” 
Noteer alvast in uw agenda:

Ook in de herfst en winter gaan de activiteiten van de N-VA onverminderd voort. Op zaterdag 22 oktober verwelkomt de Antwerpse Zuidrand 
niemand minder dan minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon. Ook u kan erbij zijn! Deze ‘avond met Jan Jambon’ gaat vanaf 19 uur van 
start zaal Ter Elst in Edegem (Kattenbroek 1). 

Gastspreker Jambon geeft een boeiende lezing van 20 uur tot 21 uur. Tot middernacht kunnen we nakaarten bij een hapje en een drankje. We 
vragen 25 euro voor het gebeuren. Hiervoor krijgt u gastronomische hapjes, een zakje friet én drank naar believen.

Zaterdag 22 oktober19.00 uur
Zaal Ter Elst Edegem  Kattenbroek.

Inschrijven kan bij Dirk De Keersmaeker (dirk.dekeersmaeker@n-va.be) en de betaling op rekening van N-VA Zuidrand BE25 3631 4628 9982. 
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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:     /     /


