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Eerste Minister in Mortsel

www.cdenv.be

De nieuwjaarsreceptie van CD&V Mortsel had op zondag 24 januari
naar jaarlijkse gewoonte plaats op het domein van het Kasteel Cantecroy. Dit jaar mochten we eerste minister Yves Leterme verwelkomen
als gastspreker. Onze Mortselse CD&V-afdeling was ten zeerste opgetogen dat onze premier aanwezig kon zijn op de nieuwjaarsreceptie.
De Eerste Minister nam van de gelegenheid gebruik om een bezoek
te brengen aan het project dat Zilver Avenue op het kasteel wenst te
ontwikkelen. De federale overheid is namelijk mede-eigenaar van deze
vennootschap, die deze locatie een nieuwe bestemming zal geven met o.a.
het realiseren van 56 serviceflats.

Woordje van de voorzitter
Halfweg de gemeentelijke bestuursperiode is het tijd om een balans op te maken. Qua verwezenlijkingen zijn er reeds een
aantal te vernoemen, nl. de uitbreiding van de kinderopvang en de verdere ontwikkeling van Fort
4. Wat betreft de bouwplannen voor een nieuwe zorgcampus, zal weldra het ruimtelijk uitvoeringsplan goedgekeurd worden zodat ook dit project van start kan gaan. Onze eerste schepen en
OCMW-voorzitter geven hierover in deze editie meer uitleg. Op het vlak van mobiliteit werd er
vanuit CD&V, na een unanieme goedkeuring in het partijbestuur, een verzoek gestuurd naar minister Crevits voor het plaatsen van een proefopstelling met een brug over het kruispunt Antwerpsestraat / Krijgsbaan zoals wij in ons verkiezingsprogramma hadden opgenomen. Op deze manier
willen we de mobiliteitsproblematiek in onze stad terug hoog op de agenda plaatsen. Ook dit jaar
blijven we immers verder werken voor u en voor Mortsel.
Patrick Hapers, voorzitter CD&V Mortsel

Kiezen
voor
elkaar
Op de nieuwjaarsreceptie maakten
eerste schepen Chris De Ridder en
OCMW-voorzitter Jan Keirsebelik
van de gelegenheid gebruik om het
Mortselse beleid te duiden.
De politiek is niet bij machte om de
mensen bij wet of decreet levenslang
gelukkig te maken. Maar we kunnen
wel werken aan de best mogelijke
omstandigheden waarbinnen mensen
zelf hun geluk en dat van anderen nastreven. Als CD&V wensen we deze
visie kracht bij te zetten en te vertalen
in de praktijk.
Dienstverlening
In de begroting van 2010 hebben we
een budget voorzien om “de dienstverlening van ons Mortsels openbaar
bestuur“ eens onder de loep te nemen. Daarbij kan de heraanleg van
ons stadsplein mogelijkheden bieden
om onze publieke dienstverlening te
verbeteren en te centraliseren. We
moeten dit jaar een langetermijnvisie
ontwikkelen op het vlak van dienst-
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verlening en daarbij stoot je meteen
op de beperkingen van het huidige
stadhuis. Moet bijvoorbeeld de politie
gelokaliseerd blijven aan het stadsplein? Kunnen het concept Sociaal
Huis of klantgerichte activiteiten van
de technische dienst er worden ingebed? Het nieuwe stadsplein zal zowel
overdag, ’s avonds, als in het weekend
levendig moeten zijn. Kan het daarom
zinvol zijn om er de stadsschouwburg
in te planten? Deze vragen zullen in
de loop van 2010 moeten beantwoord
worden.
Cadeaucheques
“Kiezen voor elkaar” geldt ook voor
het handelscentrum. Het stadsbestuur
heeft de beslissing genomen om alle
cheques die aan huwelijksjubilarissen
en Mortselse borelingen geschonken

worden, om te zetten in cadeaucheques die enkel bij Mortselse handelaars kunnen gebruikt worden. Dit
vertegenwoordigt een waarde van
35.000 euro op jaarbasis. Ondertussen
kan iedereen deze Mortselse cadeaucheques ook aankopen. De start is
gegeven op 1 december en de teller
staat reeds op 10.000 euro.
Als ieder van ons in zijn gezin, in
zijn woon- en werkomgeving, in zijn
vereniging “ kiest voor elkaar “ dan
zullen onze welgemeende CD&V
nieuwjaarswensen: geluk, verdraagzaamheid, respect en een heilzaam/
gezond 2010 waarheid worden. Daar
gaan onze mandatarissen en raadsleden van stad en ocmw voor !
Chris De Ridder
Eerste schepen
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Nieuws uit het OCMW
Ook de voorzitter van het OCMW,
Jan Keirsebelik, besprak op de
nieuwjaarsreceptie een aantal
projecten en accenten binnen de
werking van het OCMW .
Nieuw rusthuis
Binnen de huidige legislatuur staat de
realisatie van het nieuwe rusthuis centraal. Een project dat aan de Hollandse
tuin zal gerealiseerd worden en heel
wat pijnpunten van het bestaande
rusthuis moet wegnemen met als
belangrijkste punt het schrijnend tekort
aan één-persoonskamers . Daarnaast
zal het huidige aantal woongelegenheden opgetrokken worden naar 120
woongelegenheden ( nu 90) en zullen
er 3 kamers voor kortverblijf gerealiseerd worden. Verder voorziet het
project in een mooie tuin met apart
gedeelte voor dementerende bewoners. Het project moet bovendien een
belangrijke meerwaarde voor de hele
wijk inhouden. Om dit alles mogelijk
te maken moet er ook een nieuw ruim-

telijk uitvoeringsplan opgesteld worden ( het RUP Ter Linde). Wat Timing
betreft werd het strategisch gedeelte
reeds goedgekeurd midden vorig jaar.
Volgende stappen zijn het aanstellen
van het juiste architectenbureau en het
binnenbrengen van een financieel –
technisch plan in Brussel. We hopen te
kunnen aanvangen met de werken voor
het einde van deze bestuursperiode.
Uitbouw dienst thuiszorg
Een ander belangrijk punt is de verdere
uitbouw van de diensten thuiszorg in
samenwerking met dienstencentra. Het
doel dat voorop staat is om mensen
zolang mogelijk te laten wonen in
hun vertrouwde omgeving. Dit dient
gecombineerd te worden met een ruim
aanbod van diensten en gezamenlijke activiteiten. Om dit te realiseren
moeten nieuwe bijkomende diensten
opgestart worden: een klusjesdienst,
poetsdienst en ergowoonadvies (het
huis bewoonbaar houden voor mensen
op ouderdom of lichamelijk proble-

men). In de dienstencentra worden
nu (sinds 1 december 2009) iedere
weekdag maaltijden aangeboden naast
de talrijke culturele activiteiten en
ontspanning. Steeds meer mensen
vinden dan ook de weg naar onze dienstencentra. Als voorzitter doe ik dan
ook een warme oproep om mensen te
mobiliseren: “Spreek met vrienden en
kennissen, buren en vrienden over deze
diensten en het bestaan van de twee
Mortelse dientencentra ( Meerminne 6
en De Populier aan de Guido gezellelaan nr 31) of neem ze mee zodat ook
zij kunnen kennis kunnen maken met
het rijke aanbod voor de Mortselaar.”
Jan Keirsebelik
OCMW-voorzitter

Huguette Cuyvers:
een nieuw gezicht in OCMW-raad
Sinds begin van dit jaar zetelt
Huguette Cuyvers in de OCMWraad. Ze zal de komende drie jaren
lid zijn van de OCMW-raad en van
het vast bureau. Haar kandidatuurstelling als OCMW-raadslid is een
bewuste keuze geweest.
Haar sociaal engagement gaat terug
tot haar jeugdjaren. Vroeger was ze
Chiro-leidster en de laatste 20 jaar
voorzitster van KAV. Door haar job
als directie-secretaresse in het onderwijs komt ze regelmatig in contact
met OCMW’s van verschillende
gemeenten. Er zijn immers geregeld
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probleemgezinnen die via de school
om hulp vragen. De problematiek
van kansarmen en hulpbehoevenden
treft haar diep. Ieder individu heeft
recht op een menswaardig bestaan
volgens haar en daarom wilt zij zich
verdiepen in deze problematiek om
hulp te kunnen bieden waar nodig.
Dit alles wenst zij te realiseren als
OCMW-raadslid. Daar zit ze bij de
bron en hoopt ze samen met de andere raadsleden oplossend te kunnen
werken aan concrete noodsituaties.
Als gekozene door de mensen wil
zij zich dienstbaar opstellen voor de
mensen.
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Onze mandatarissen

Chris De Ridder, schepen: Mechelsesteenweg 26,
chris.deridder@mortsel.be

Fons Jespers, schepen: Nieuwelei 7,
fons.jespers@mortsel.be

Jos Fierens, fractievoorzitter: Rozentuin 10 bus 1,
jos.fierens@mortsel.be

Davina De Herdt, gemeenteraadslid: Maxlaan 11,
davina.deherdt@mortsel.be

Jan Keirsebelik, voorzitter OCMW: Oosterveldlaan
255, keirsj@hotmail.com

Huguette Cuyvers, raadslid OCMW: Cantecroylaan 13, huguettecuyvers@hotmail.com
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