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Sterk in moeilijke tijden
De crisis houdt iedereen bezig. Mensen
zijn bezorgd om hun job, jongeren om hun
toekomstkansen. Bedrijfsleiders vragen
steunmaatregelen. Welzijns- en gezondheidsinstellingen vragen dat er ruimte
blijft voor de gerechtvaardigde stijgende
zorgvragen.
In een hoekje wachten tot het allemaal
achter de rug is, is voor CD&V geen optie. Ook als het vandaag niet meezit, moet
morgen worden voorbereid. Ons uitgangspunt blijft: aanmoedigen wie vooruit kan,
zorgen voor wie dreigt achter te blijven,
kansen geven en opportuniteiten ontwikkelen. Daarom hebben we met de Vlaamse regering zeer concrete doelstellingen
geformuleerd. Vlaanderen moet in actie
komen om een topregio te worden waar
iedereen meetelt en waar het goed is om
te wonen, te werken, te ondernemen.
Daarnaast zijn er grote uitdagingen die
het nationale niveau overschrijden: de
klimaatverandering, energie, de financiële
crisis. Wij hebben nood aan afdwingbare
spelregels op wereldvlak. Op de eerste
plaats door binnen Europa zelf orde op
zaken te stellen, zoals bv. met de Eurozone en het Europese klimaatplan. Op de
tweede plaats door op wereldvlak met één
stem te spreken namens Europa. Hiervoor
is een sterk Europa nodig.
Als geen ander weet CD&V wat het is
om verantwoordelijkheid op te nemen.
Durven beslissen, in overleg, rekening
houdend met wie (nu nog) aan de kant
staat. Als het stormt, kan u op de Vlaamse
christendemocraten rekenen.
Kris Peeters
Jean Luc Dehaene
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AZURA? Culturele samenwerking!
Mortsel schrijft samen met de gemeenten Aartselaar, Edegem, Hove, Kontich, Lint
sinds een paar jaar aan een regionaal cultureel verhaal.

Na drie jaar projectgerichte werking willen
de zes gemeenten, samen met Boechout
dat dit jaar ook aansloot, een stap voorwaarts zetten en een extra impuls geven
aan het culturele leven in de hele regio.
Hierdoor kunnen de meer dan 100.000
inwoners van cultuur en erfgoed proeven.
Het informele samenwerkingsverband dat
hiervoor reeds werd opgericht, kreeg de
naam AZURA (Antwerpen ZUidRAnd)
mee.
AZURA wil actief zijn op het vlak van
cultuurcommunicatie, cultureel aanbod
en misschien wel de belangrijkste pijler:
erfgoed. Eén van de eerste projecten van
AZURA was de voorbereiding van de

realisatie van een online filmbank voor
de regio. Oude filmen zijn immers een
erfgoed dat gemakkelijk verloren dreigt te
gaan door het gebrek aan passend projectiemateriaal. Door oude filmen te digitaliseren hopen we op die manier de kostbare
stukken geschiedenis die er op staan niet
verloren te laten gaan. Dit intergemeentelijk project “Filmbank AZURA” verkreeg
bovendien 25.000 euro Vlaamse subsidies.
Het mag duidelijk zijn dat Mortsel en
Vlaanderen zorg draagt voor het verleden
én dus ook voor de toekomst!
Davina De Herdt
Gemeenteraadslid

05-05-2009 13:19:08

Idem Aartselaar

4

MORT054.indd 2

.direct Informatieblad CD&V

05-05-2009 13:19:08

Idem Aartselaar

jaargang 8 - nr. 3 - mei 2009

MORT054.indd 3

5

05-05-2009 13:19:08

5 april 2009, een zondag. De Mortselaars genieten van de eerste lentezon
en herdenken de tragedie van 1943. De
vele getuigenissen en het prachtige boek
“Tranen over Mortsel” doen ons beseffen dat uit een prachtige blauwe hemel
ook dood en vernieling kan vallen.
66 jaar geleden werd Mortsel getroffen
door wat later het zwaarste bombardement in de Belgische geschiedenis zou
genoemd worden. Elk jaar wordt deze
zwarte dag met het nodige eerbetoon
herdacht. Er werd een eucharistieviering
gehouden in de Heilig- Kruiskerk, die
tijdens het bombardement zelf zwaar
getroffen werd. Daarna verplaatsten de
vele aanwezigen zich naar de begraafplaats Mortsel-Dorp voor een korte
plechtigheid aan het monument. Deze
werd opgeluisterd door muziek en een
voordracht uit het boek “Tranen over
Mortsel”.
CD&V wil dat deze gruwel nooit
vergeten wordt en was dan ook talrijk
vertegenwoordigd, ondermeer door de
voltallige fractie van de gemeenteraad.
CD&V pleit al langer voor permanente
herinneringsplaatjes op de locaties waar
de vernietigende bommen vielen. Nog
dit jaar zullen er een drietal borden geplaatst worden in de kern van Mortsel,
meer bepaald Oude-God, op plaatsen
die het meest getroffen werden. Op
deze herinneringsborden zullen beelden
komen van de impact van het bombardement en bijhorende teksten.
De stad gaat echter nog verder in
de herdenking en erkenning van het
bombardement. Architectuurstudenten
van de Artesis Hogeschool Antwerpen
stelden aan de aanwezigen hun maquette voor van een nieuwe omkadering
van het herdenkingsmonument op het
kerkhof van Mortsel-Dorp. (zie foto)
Hun geslaagde architecturale benadering
laat het huidige monument meer tot zijn
recht komen.
In de begroting 2010 zal er een budget
voorzien worden voor de realisatie van
het studentenvoorstel. Dit najaar kan er
alvast begonnen worden met voorbereidende ingrepen op de begraafplaats die
geen bijkomende financiële middelen
vergen.

Bruggen bouwen

Als je het tegenwoordig over ‘bruggen bouwen’ hebt, is dat meestal het begin van
een levendige discussie. Los van het debat blijft het wel een mooi beeld om een
beleid op te baseren, letterlijk en figuurlijk.

Letterlijk kan een brug helpen om te
ontsnappen aan een verkeersinfarct, al mag
dat in Mortsel het liefst een tunnel worden
onder het u welbekende kruispunt.
Figuurlijk betekent het de hand reiken, samenwerken, vooruitkijken, durven, investeren in de toekomst. Mortsel slaat alsmaar
meer bruggen met onze buurgemeenten op
het vlak van huisvesting, mobiliteit, werkgelegenheid, cultuur,...de lijst groeit.
De lokale besturen kunnen de uitdagingen
van vandaag nog zelden alleen aan, ook
al ben je dan een stad. Als ze de handen
in elkaar slaan, kunnen gemeenten heel
wat ondernemen zonder dat ze daarvoor
moeten wachten op een hogere overheid.
Trouwens, heel wat steden en gemeenten
verwachten van de volgende Vlaamse
regering meer bewegingsruimte en minder
regeltjes en procedures.
Investeren in de toekomst doe je niet enkel
met openbare werken. Politiek is mensenwerk en CD&V Mortsel kan rekenen op
aardig wat menselijk kapitaal. De Vlaamse
verkiezingen zijn een uitgelezen kans om

één van onze jonge krachten aan een groter
publiek te tonen: Davina De Herdt. In de
gemeenteraad en daarbuiten erkent vriend
en vijand haar politiek talent, energie en
visie. Zij verdient uw vertrouwen op 7
juni, want met Davina sla je de brug naar
de toekomst.
Patrick Hapers
voorzitter CD&V Mortsel

Onze mandatarissen
Als je het tegenwoordig over ‘bruggen
bouwen’ hebt, is dat meestal het begin
van een levendige discussie. Los van het
debat blijft het wel een mooi beeld om
een beleid op te baseren, letterlijk en
figuurlijk.
Chris De Ridder, schepen: Mechelsesteenweg 26, chris.deridder@mortsel.be
Fons Jespers, schepen: Nieuwelei 7, fons.
jespers@mortsel.be

Jan Keirsebelik, voorzitter OCMW: Oosterveldlaan 255, keirsj@hotmail.com
Jos Fierens, fractievoorzitter: Rozentuin
10 bus 1, jos.fierens@mortsel.be
Davina De Herdt, gemeenteraadslid:
Maxlaan 9, davina.deherdt@mortsel.be
Patrick Hapers, voorzitter: Mayerlei
90/1, patrick@hermesrijwielen.be
mortsel.cdenv.be
www.davinadeherdt.be

Davina De Herdt
gemeenteraadslid
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