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Beste Mortselaar,

Graag stellen wij als nieuw verkozen bestuur het bestuursakkoord voor de vol-
gende zes jaar aan u voor. U kan het in detail nalezen in de volgende 36 pagina’s, 
maar hieronder geven we u alvast een summiere opsomming.

Voor de toekomst ligt de focus onder meer op wijken en woonstraten waar we  
de kleine zorgen ernstig willen nemen, elke buurt een onderhoudsbeurt willen 
geven, kleine en grote mankementen willen aanpakken… Om Mortsel een nieuwe 
dynamiek te geven, zetten we voluit in op de heropleving van het winkel- en  
horecahart. We streven ook naar een vlottere bereikbaarheid. Meer woonstarters 
en jonge gezinnen moeten in onze stad een geschikte plek volgens hun porte-
monnee kunnen vinden. We wensen maatregelen te nemen die het woonaanbod 
diverser maken, zowel naar type als naar prijs. We maken er ook een erezaak van 
om aan de groeiende groep ouder wordende Mortselaars de zorg te blijven verzeke-
ren die ze verdienen en om hen toegang te blijven geven tot kwaliteitsvolle diensten 
aan een betaalbare prijs. Grote projecten willen we daadkrachtig aanpakken. 
Dit allemaal door de ontvangsten en uitgaven in evenwicht te houden.

Wij opteren voor een bestuur dat zijn kerntaken inzake publieke ruimte en  
algemeen welzijn ter harte neemt en dat ook maximaal kansen geeft aan een 
geëngageerde jeugd, aan actieve senioren, aan vrijwilligers die zich inzetten in  
verenigingen, aan gezinnen die ook bekommerd zijn om hun buren, aan buurten 
die zelf initiatief nemen, aan mensen die ondernemen.

De stad kan maar van elke Mortselaar zijn als iedere Mortselaar in zijn of  
haar omgeving ook een stukje verantwoordelijkheid opneemt voor de stad.  
Samen maken we van Mortsel een ‘sterk merk’ in Vlaanderen!

Vriendelijke groeten,

Erik Broeckx 
Burgemeester



De stad begint in elke straat

1]

Focussen op wijken en woonstraten 
Na de noodzakelijke vernieuwing van de stadskern spitsen we ons de komende 
jaren meer toe op de wijken en de woonstraten. Die willen we leefbaar houden 
en aangenamer maken. Het beleid zal voldoende aandacht geven aan de gewone 
dingen die voor mensen erg belangrijk zijn. Dat gaat dan onder andere over goede 
voetpaden, propere straten, veilige oversteekplaatsen, nette publieke plekken, 
aanpak van overlast, onderhouden van ruimte om te spelen en op adem te komen.

Een aanpak op maat afleveren
De buurttournees, waarin de stedelijke overheid in gesprek gaat met de bewoners 
over buurtgebonden problemen en ingrepen, blijven bestaan. Dat geldt eveneens 
voor de andere communicatielijnen tussen stad en bewoners van straten.  
We staan daarnaast open voor nieuwe formules van dialoog en ontmoeting tussen 
buurt en bestuur.
De algemene financiële en logistieke ondersteuning van straat- en buurtinitiatieven  
zetten we voort. Elke buurt heeft ook haar eigen karakter en dus ook eigen  
behoeftes en interesses. We maken daarom werk van een aanpak op maat.

Nu de noodzakelijke vernieuwing van de stadskern haar voltooiing nadert,  
gaat meer voorrang naar het leefbaar houden en aangenamer maken van de 
wijken en de woonstraten. 
We nemen maatregelen om kort op de bal te kunnen spelen bij kleinere  
problemen die bewoners signaleren. 
We plannen creatieve ingrepen om een kleurig en fleurig straatbeeld door te 
trekken in de wijken.
Elke buurt komt regelmatig aan de beurt voor systematisch onderhoud. 
Maar we maken ook werk van een aanpak op maat en enkele wijken verdienen 
extra zorg.



Extra zorg geven aan sommige buurten 
Enkele buurten verdienen de komende jaren extra zorg. Het is er drukker en het 
oogt er soms ook ‘grijzer’, met minder openbaar groen of publieke ruimte dan op 
andere plaatsen. Er is niet zelden een subjectief gevoel van onbehagen, onveilig-
heid of sociale overlast en het gemeenschapsgevoel zou er beter kunnen.  
We gaan samen met de bewoners actief op zoek naar haalbare verbetering.

Elke buurt een beurt geven
In eerste instantie willen we sneller reageren op concrete vragen van bewoners 
over hun directe omgeving. Binnen de logistieke diensten van de stad komt er 
daarvoor een ‘MOOI Mortsel’ team (MOOI staat dan voor Mobiel Onderhouds- en 
Opruimings Interventie). Dat team krijgt als opdracht om kort op de bal te spelen 
bij kleinere problemen die bewoners signaleren en die quasi onmiddellijk aange-
pakt kunnen worden. We waken erover dat elke buurt ook regelmatig aan de  
beurt komt voor een meer systematisch onderhoud. Zo’n onderhoudsbeurt pakt 
problemen aan die met beperkte ingrepen uit de wereld te helpen zijn. Ze maakt 
ook ruimte voor herstelwerk, opfrissing en opfleuring. Aan de operatie gaat telkens 
een bevraging van de buurtbewoners vooraf. We houden rekening met voorstellen 
en opmerkingen die daaruit voortvloeien.
Mankementen en knelpunten die meer structurele maatregelen vereisen,  
lijsten we buurt per buurt op. Ze krijgen een plaats in de meerjarenplanning voor  
onderhoud en heraanleg van voetpaden, rijwegen en publieke ruimte.

Creatief werken aan een aangename woonomgeving 
Groenstroken die straten afboorden, verdienen een verzorgde aanplanting.  
Pleintjes geven we een functie als natuurlijke expositieruimte om er met werk uit 
bv. de stedelijke academie wat meer kunst in het straatbeeld te brengen.  
We ondernemen ook actie om visueel storend straatmeubilair zoals elektriciteits-
kasten, glascontainers en dergelijke ondergronds te brengen of op een creatieve 
manier een verfraaiende aankleding te geven. We gaan eveneens op zoek naar 
mogelijkheden om nieuwe groene plekken tot stand te laten komen die meer 
ademruimte kunnen brengen in momenteel eerder ‘grijze’ wijken en straten.  
Bij grotere nieuwe woonprojecten voorzien we steeds open ruimte voor een 
publieke bestemming, zoals bv. een speeltuintje.
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Een stad waar van alles te doen is
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Een businessplan uittekenen voor het handels- en horecahart 
Om Mortsel nieuwe dynamiek te geven, zetten we voluit in op de heropleving  
van de winkelbedrijvigheid in de binnenstad. Een aangepast ruimtelijk kader,  
een bijgestuurd vergunningsbeleid en een doordacht businessplan moeten  
onze handelaars perspectief bieden en ook potentiële investeerders plus nieuwe 
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We zetten in op de heropleving van de winkelbedrijvigheid om Mortsel  
een nieuwe dynamiek te geven.
Om de bereikbaarheid van handels- en horecazaken nog te verbeteren,  
maken we van de parkeergelegenheid aan de Krijgsbaan/Antwerpsestraat  
een volwaardige parking.
Op en om het Stadsplein en het Gemeenteplein komen er goedgekozen,  
gezellige evenementen met een bovenlokale aantrekkingskracht. 
FORT 4 ontwikkelen we als een aantrekkelijk Park 4 en een toeristische  
trekpleister vol leven in een historisch kader.
Een ‘Uit in Mortsel’-magazine en webstek moeten alles wat er in Mortsel te  
beleven valt, aantrekkelijker en uitnodigender onder de aandacht brengen.



ondernemers aantrekken. Zo pompen we nieuwe zuurstof in Mortsel als gemoe-
delijke winkel-, horeca- en marktstad met een eigen karakter en een kwalitatief 
aanbod dat moderne stedelijkheid op mensenmaat uitstraalt.

Bereikbaarheid van handel en horeca vergroten
Handelszaken in het centrum zijn sinds de herinrichting van de stadskern vlot 
bereikbaar met de tram en dat is een troef. Maar wie met eigen vervoer wil  
winkelen of een hapje en een tapje gaat doen, moet zijn vervoermiddel kwijt 
kunnen binnen een aanvaardbare straal. Voor fietsende klanten gaan we voor 
maximaal stallingscomfort. 

We zetten de inspanningen verder om de capaciteit van de ondergrondse parking 
aan het Stadsplein maximaal te laten benutten. We geven daarnaast voorrang aan 
een volwaardig ingerichte parkeergelegenheid in de hoek Krijgsbaan, Antwerpse-
straat en Eggestraat. Nadien komt de ontwikkeling van de voorziene parkeer-
gelegenheid op de Oude-Godsite aan bod.

FORT 4 verder uitbouwen als aantrekkingspool 
De goedgekeurde plannen (masterplan, businessplan) blijven de basis voor de 
verdere stapsgewijze ontwikkeling en ontsluiting van deze site met een enorm 
potentieel. 
Rond de historische vesting moet een ‘familiefort’ groeien dat een toeristische 
trekpleister wordt. 



We maken van FORT 4 een aantrekkelijk Park 4 vol leven en openluchtactiviteiten  
in een historisch kader. We zorgen voor speelweefsel en leggen een verzorgde, 
aantrekkelijke lig- en picknickweide aan. We doen dit met respect voor de natuur-
lijke en de erfgoedomgeving.

We renoveren een van de bestaande gebouwen als locatie voor recepties en feesten. 
We brengen daarin ook basisinfrastructuur onder om horeca-activiteiten beter 
mogelijk te maken tijdens evenementen en in de zomerperiode. Op termijn verrij-
ken we het fort nog met een gezellige forttaverne als extra aantrekkingspool voor 
wandelaars en bezoekers. 

Van aantrekkelijke evenementen een Mortsels handelsmerk maken
Naast activiteiten in de Mortselse zalen en in FORT 4 moet ook op en om het  
Stadsplein en het Gemeenteplein een verscheidenheid aan goedgekozen,  
gezellige evenementen met een bovenlokale aantrekkingskracht groeien.  
Ze kunnen een handelsmerk van het Mortsel van morgen worden.

Zowel qua onderlinge afstemming als qua gezamenlijke wervende communicatie 
wil het stadsbestuur die evenementen stroomlijnen op een manier die meer-
waarde geeft aan elk van de activiteiten en de aantrekkelijkheid van het geheel 
vergroot.

Alles wat er in Mortsel te beleven valt, beter bekendmaken
Er is heel wat te beleven in Mortsel. We willen dat beter en uitnodigend onder de 
aandacht brengen. Daarvoor komt er een afzonderlijk ‘Uit in Mortsel’-magazine  
dat regelmatig huis aan huis in de bussen gaat. Het moet niet alleen een visueel 
aantrekkelijk en aansprekend activiteitenoverzicht bevatten maar ook sfeerfoto’s 
en allerlei achtergrondinformatie. 
Dit magazine krijgt digitale evenknieën via een ‘Uit in Mortsel’-webstek en door 
inschakeling van sociale media.
Verenigingen en organisaties willen we daarnaast de kans bieden hun werking en 
hun initiatieven letterlijk en figuurlijk ‘in de vitrine’ te zetten in stedelijke gebouwen 
en op druk bezochte plaatsen.
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Betaalbaar wonen  
in een aantrekkelijke omgeving

3]

Het woningaanbod diverser maken 
Meer woonstarters en jonge gezinnen moeten in Mortsel een geschikte stek naar 
hun portemonnee kunnen vinden. Maar het is ook een uitdaging om die mensen 
en hun kinderen hier te houden wanneer ze ouder worden. Wij treffen daarom 
maatregelen en creëren randvoorwaarden om het woonaanbod in Mortsel diverser 
te maken, zowel naar type als naar prijs.

Dit impliceert onder andere meer studio’s en kleinere appartementen voor woon-
starters die in hun stad willen blijven, maar ook voor senioren of voor de groeiende 
groep singles en eenoudergezinnen. Om zo veel mogelijk ouder wordende Mortse-
laars zo lang mogelijk zelfstandig te laten leven, is bijkomende aangepaste woon-
gelegenheid voor hen eveneens nodig. 
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We mikken op een diverser woonaanbod dat ook woonstarters en jonge  
gezinnen plus de groeiende groep singles en eenoudergezinnen een geschikte, 
betaalbare stek biedt en dat senioren toelaat zo lang mogelijk zelfstandig  
te blijven wonen. 
Er komt een inhaaloperatie om het aandeel sociale woningen aanzienlijk  
te verhogen, met aandacht voor spreiding over de stad. 
Om kwalitatief en energievriendelijk wonen te versterken, geven we bestaande 
premies een bijsturing en krijgen de woon- en bouwreglementeringen een 
actualisering.



Wij geven voorrang aan ruimtevriendelijke bouwvormen en compacte, energie-
zuinige woningen, met geïntegreerde parkeercapaciteit. Dat wordt een belangrijk 
aandachtspunt in de ontwikkeling van en de normering voor nieuwe woonprojecten, 
zowel van publieke als van private aard.

Op de voormalige ‘werf’ aan de Sint-Benedictusstraat komt een aanzienlijke ruimte 
vrij, na verhuis van de dienst stadswerken naar een nieuw logistiek centrum vlakbij 
het nieuwe containerpark aan de Heirbaan. We ontwikkelen die vrijkomende site 
als gemengde woonzone met een mix aan woongelegenheid.

Het percentage sociale woongelegenheid verhogen
Het stadsbestuur zal een inhaaloperatie verwezenlijken om het aandeel sociale 
woningen in het totale bestand aanzienlijk te verhogen, met aandacht voor  
spreiding over de stad. De doelstelling om compacte, energiezuinige woongelegen-
heid met geïntegreerde parkeercapaciteit te realiseren, vullen we daarnaast ook  
in door herbestemming van bestaande panden.



We werken een actieplan uit om eigenaars van panden te informeren  
over de voordelen van samenwerking met het sociaal verhuurkantoor.  

De mogelijkheid om een beginkapitaal vrij te maken voor een ‘rollend  
renovatiefonds’ zal onderzocht worden. Daarmee zou de stad panden die  

lang leegstaan of aan het verloederen zijn, kunnen aankopen en renoveren om 
ze daarna op sociale wijze terug op de woningmarkt te brengen. De opbrengsten 
worden geherinvesteerd in het rollend fonds.

Kwalitatief en energiezuinig (ver)bouwen
We investeren in kwaliteitsverbetering en energievriendelijkheid van het  
Mortselse woningbestand. We doen dat door bouwers en verbouwers te onder-
steunen en door vormen van gemeenschappelijk wonen te stimuleren. 
Het premiestelsel wordt grondig geëvalueerd en bijgestuurd om zo goed mogelijk 
op die doelstelling te kunnen inspelen. 

Een woonactieplan op poten zetten
Er komt een woonactieplan om bovenstaande doelstellingen met betrekking  
tot betaalbaar en kwalitatief wonen in een leefbare omgeving vorm te geven en  
op elkaar af te stemmen. 

We actualiseren ook de stedelijke bouw- en woonreglementering om beter in  
te spelen op nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en inzichten met betrekking tot  
o.a. duurzaamheid, ruimtevriendelijkheid en veiligheid.
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Iedere Mortselaar telt

4]

Kinderopvang nog meer armslag geven
Het stijgend aantal kinderen in Mortsel brengt mee dat de vraag naar kinderop-
vang blijft groeien. Daarom is investering in verdere groei van zowel voorschoolse 
als buitenschoolse opvang een noodzaak. De geplande bouw van nieuwe buiten-
schoolse kinderopvang in het parkgebied Oude-God betekent alvast een volgende 
stap in de goede richting.

We investeren in verdere groei van zowel voorschoolse als buitenschoolse 
opvang. 
Er komt een actieplan tegen (kinder)armoede en sociale uitsluiting. 
We overwegen de uitbouw van een sociaal restaurant als dat zelfbedruipend 
kan zijn.
Thuiszorg en mantelzorg voor de groeiende groep afhankelijke ouderen en 
dementerenden worden belangrijke aandachtspunten, naast de bouw van  
het nieuwe woonzorgcentrum.
De toenemende verscheidenheid binnen de Mortselse bevolking beant-
woorden wij met een integratiebeleid dat wij aanpakken als een rechten-  
en plichtenverhaal. 
We blijven de hogere overheden wijzen op het nijpende overbevolkingsprobleem 
van het woonwagenterrein dat een oplossing vraagt die Mortsel overstijgt.
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Oud is niet out
We maken er een erezaak van om aan de groeiende groep ouder wordende  
Mortselaars de zorg te blijven verzekeren die ze verdienen en om hen toegang te  
blijven geven tot kwaliteitsvolle diensten tegen een betaalbare prijs. 

Opvang van 12- tot 14-jarigen krijgt een plaats in de voorzieningen. De vakantie-
werking zetten we voort.
Wij spannen ons in om een nieuw initiatief van ‘twee (onthaalouders) onder één 
dak’ te verwezenlijken. 
Een loketfunctie voor alle vragen over opvangmogelijkheden en voor opvoedings-
ondersteuning zal tot stand gebracht worden. We treffen al de nodige maat-
regelen om de stedelijke kinderopvangfaciliteiten aan te passen aan de wijzigende 
Vlaamse regelgeving.

Een sociaal restaurant verwezenlijken
Het OCMW zet samen met andere actoren een sociaal restaurant in de stei-
gers dat zelfbedruipend moet zijn. Bewoners van serviceflats moeten er terecht 
kunnen. Mensen die het niet breed hebben, kunnen er een betaalbare verse maal-
tijd krijgen. Het sociaal restaurant kan ook een laagdrempelig tegengewicht bieden 
tegen sluipend isolement en vereenzaming. We realiseren dit restaurant via  
sociale tewerkstelling zodat het tegelijk ook mensen die het moeilijk hebben  
op de arbeidsmarkt aan een job kan helpen.

Actie ondernemen tegen armoede
Vanzelfsprekend blijven we sensibiliseren en actie ondernemen tegen alle vormen 
van discriminatie en stereotiepe vooroordelen in Mortsel. Het nieuwe bestuur 
beschouwt strijd tegen armoede en sociale uitsluiting in Mortsel als een kerntaak. 
In samenwerking met scholen en andere goed geplaatste instanties ondernemen 
we daarom stappen om een beter globaal beeld te krijgen van de zichtbare én de 
verdoken armoedesituatie binnen de stad.
De stad en het OCMW zullen in de armoedebestrijding maximaal samenwerken, de 
inspanningen op elkaar afstemmen en nieuwe ideeën uitwerken in samenwerking 
met o.a. huisartsen en organisaties voor samenlevingsopbouw.

We ontwikkelen een specifiek actieplan tegen kinderarmoede via een combinatie 
van maatregelen zoals een ontmoetingsplaats voor ouders, opvoedingsondersteu-
ning, huiswerkbegeleiding, kinderopvang en aanbod van vrijetijdsactiviteiten aan 
kansarme kinderen.

Het OCMW zal zijn inspanningen m.b.t. schuldbemiddeling, activering en tewerk-
stelling, algemeen maatschappelijk welzijn, energiebeheer en woonbegeleiding 
onverminderd verderzetten en professionaliseren. 
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De bouw van het nieuwe woon-
zorgcentrum en de aanleg van een 
groene zone er rond wordt één 
van de belangrijkste projecten 
voor deze bestuursploeg. Door de 
stijging van de levensverwachting 
wordt de groep afhankelijke oude-
ren en de groep dementerenden 
steeds groter. De lokale samenle-
ving hiervoor gevoeliger maken en de mantelzorgers ondersteunen, zijn in dit 
verband twee doelstellingen.

We nemen eveneens maatregelen om dreigend isolement en sluipende vereen-
zaming tegen te gaan. Als aanvulling op de openbare sociale voorzieningen  
motiveren wij nog meer actieve senioren om te ‘vrijwilligen’ in de thuiszorg. 
Aandacht moet zeker ook blijven gaan naar aanpassing van de publieke ruimte en 
van de toegankelijkheid van openbare gebouwen aan oudere en minder mobiel 
geworden mensen.

Toenemende diversiteit beantwoorden  
met stimulansen voor integratie en gelijke kansen
De verscheidenheid binnen de Mortselse bevolking neemt in versneld tempo toe. 
Heel wat mensen hebben een andere thuistaal dan Nederlands.  
Deze evolutie plaatst ons voor een nieuwe uitdaging. Daarvoor werd in 2012 de 
integratiedienst opgericht. We voeren het aan deze dienst gekoppelde integratie-
beleidsplan 2012-2015 uit. Het integratiebeleid dat wij willen voeren, zien wij zeer 
nadrukkelijk als een rechten- en plichtenverhaal.
Voor wie hier wettelijk verblijft, voeren we een actieve en uitnodigende integratie-
politiek. We treden rechtvaardig maar streng op tegen illegaliteit, asielfraude en 
schijnhuwelijken.

We evalueren het bestaande lessenaanbod Nederlands en streven naar optima-
lisatie. De organisatie van praktische taallessen voor anderstalige ouders in de 
school van hun kinderen vormt daarbij een van de doelstellingen. We koppelen bij-
stand vanuit de stad of het OCMW aan bereidheid om lessen Nederlands te volgen 
en aan engagement om positief te reageren op een werk- of opleidingsaanbod.

Oplossingen zoeken voor het woonwagenterrein
Een integratie- en gelijke kansenbeleid wordt voortgezet t.a.v. de inwoners van  
het woonwagenterrein en t.a.v. andere specifieke doelgroepen. We blijven de 
hogere overheden wijzen op het nijpende probleem van overbevolking van het 
woonwagenterrein dat een oplossing vraagt die Mortsel overstijgt.
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Kritisch-constructief meewerken aan een bovenlokale aanpak
De mobiliteitsproblemen in deze stad en deze regio zijn enorm groot.  
Er bestaan geen toveroplossingen. Maar we moeten wel doen wat we kunnen om 
het verkeersinfarct op onze wegen te verlichten en de negatieve effecten daarvan 
in te dijken. Een bovenlokale aanpak is daarvoor onontbeerlijk. Ten aanzien  
van hogere overheden, buurgemeenten en andere instanties stellen we ons  
constructief maar kritisch op om mee te zoeken naar oplossingen.

Verkeersveiligheid voorop plaatsen
De veiligheid en het comfort van voetgangers en fietsers blijft een prioriteit.  
Voldoende fietsenstallingen op strategische plaatsen zijn nodig, net als creatieve 
oplossingen voor mensen met te weinig ruimte om thuis hun fiets te stallen. 

We stellen ons kritisch maar constructief op om voor de mobiliteitsproblemen 
in de Antwerpse zuidrand tot oplossingen te komen die een aanvaardbaar 
draagvlak binnen de Mortselse bevolking hebben. 
We bepleiten bij de hogere overheid haalbare en vlug realiseerbare maat-
regelen om verkeersdoorstroming in het centrum van Mortsel te verbeteren. 
We investeren in veilige bereikbaarheid van het sportlandschap, van scholen 
en van andere gemeenschapsvoorzieningen.
Het parkeerbeleid krijgt een grondige doorlichting en bijsturing en we  
ontwikkelen een globaal verkeerscirculatieplan voor de stad. Zowel respect 
voor woonleefbaarheid als behoud van aangepaste doorrijdbaarheid in  
straten met een duidelijk verbindingskarakter is daarbij belangrijk.

Mobiliteit aanpakken  
met aandacht voor alle weggebruikers



We blijven verder werken aan goede voetpaden, vlotte fietsverbindingen plus 
veilige oversteekplaatsen en aan integratie van trage wegen in het fietsroute-
netwerk. We remmen snelheidsduivels in de wijken af en we investeren in 
veilige bereikbaarheid van het sportlandschap, van scholen en van andere 
gemeenschapsvoorzieningen.
We doen preventiecampagnes en bieden onze scholen een stevig pakket  
verkeerseducatie aan.

Het parkeerbeleid grondig evalueren en bijsturen
De ingrijpende mobiliteitsevoluties in onze stad maken een grondige evaluatie van 
het hele parkeerbeleid noodzakelijk. Dit vraagt in elk geval een doorlichting van:
• de parkeerreglementeringen in de wijken
•   de mogelijkheden om bijkomende parkeergelegenheid tot stand te brengen in 

buurten waar de parkeerdruk het hoogst is
•  het aanbod van parkeerplaatsen voor mindervaliden op en rond de vernieuwde 

hoofdas
•  de parkeerlast die verbonden is aan de ontwikkeling van nieuwe woonprojecten
•  de groepsparkings in de buurt van het centrum
•  de gehanteerde parkeertarieven met hun toepassing op bewoners-, winkel-, 

bezoekers- en pendelparkeren.

Verkeersdoorstroming verbeteren
We dringen bij de hogere overheid aan op een aantal haalbare en vlug realiseer-
bare maatregelen die de toestand op onze gewestwegen kunnen verbeteren. 
We denken aan invoering van toeritdosering, aan slimme verkeerslichten, betere 
inrichting van kruispunten, verlenging van afslagstroken, verkeersveiliger afstem-
ming van lichten voor voetgangers en fietsers, verplaatsing van tramperrons…
Onder andere aan het kruispunt Krijgsbaan-Antwerpsestraat wensen we meer 
politietoezicht op de verkeerstrafiek, zeker tijdens de spitsuren. 



Met De Lijn en de NMBS gaan we overleg aan over bij te sturen afstemming van 
het tram-, bus- en treinverkeer op de noden van de Mortselaars en de pendelaars. 

Een nieuw circulatieplan uittekenen
Op basis van de aanbevelingen in het mobiliteitsplan en problemen in een  
aantal straten, stellen we een nieuw verkeerscirculatieplan op. Dat moet het  
verkeer op ons grondgebied beter sturen en de verkeersveiligheid verhogen. 
We nemen echter geen ondoordachte maatregelen die de verkeersdruk alleen 
maar verplaatsen van de ene straat naar de andere of die de druk op de al  
over belaste centrale assen nog meer vergroten.
Zowel respect voor woonleefbaarheid als behoud van aangepaste doorrijdbaar-
heid in straten met een duidelijk verbindingskarakter is voor ons belangrijk.

R11bis en tweede spoorontsluiting:  
waakzaam zijn voor nieuwe ontwikkelingen 
De huidige ontwerpplannen voor de R11 bis, met de afgraving van de Berm, zijn niet 
aanvaardbaar. Wij willen geen nieuwe wegen zonder garantie op verhoogde leefbaar-
heid en betere mobiliteit. Uitgangspunt om nieuwe oplossingen te beoordelen, is de 
motie zoals die werd aangenomen in de gemeenteraad van december 2011. 

Een bijkomende spoorontsluiting van de haven is noodzakelijk. Maar één van  
de uitgetekende trajecten fnuikt het nieuwe sportlandschap en zadelt de wijk 
Savelkoul op met onteigeningen en geluidsoverlast. Vanuit het stadsbestuur  
zullen wij ons tegen dit traject blijven verzetten, zoals al gesteld werd in de motie 
aangenomen door de gemeenteraad in april 2012.

Voorwaarden stellen aan een eventuele verbindingsweg  
tussen Liersesteenweg-Krijgsbaan
Wij kunnen ons vinden in een verbindingsweg tussen de N10 en R11 op  
tweemaal één rijstrook en met een fietspad onder volgende strikte voorwaarden:
•  de realisatie van de weg moet kaderen in een bredere mobiliteitsoplossing  

voor de zuidrand
•  er moet gekozen worden voor het kortste tracé dat het sportlandschap en  

het landbouwgebied van de Koude Beek spaart
•  de realisatie mag geen nieuwe hypotheek leggen op de leefbaarheid  

van aanleunende woonwijken.
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De stad duurzaam ontwikkelen

6]

We hakken noodzakelijke knopen door in verband met de herbestemming  
van stedelijk patrimonium.
Omdat open ruimte een schaars goed is in Mortsel, voorzien we duidelijke  
spelregels voor ontwikkelaars van grotere woonprojecten. 
Als tegengewicht voor de verstedelijking zijn de grote groene buffers in  
onze stad cruciaal. We koesteren die, maar zorgen er ook voor dat meer  
Mortselaars er maximaal kunnen van genieten.
We starten een overlegforum met de bedrijven in onze KMO-zones.  
Daaruit putten we inspiratie voor energiezuinige en ruimtevriendelijke  
bedrijfshuisvesting en milieubewust afvalbeheer.
We opteren er voor om historische gebouwen en plekken een nieuwe  
bestemming te geven met respect voor hun geschiedenis.
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Duidelijke keuzes maken over heroriëntering van stedelijk patrimonium
We geven opdracht om een masterplan uit te tekenen en een draagvlak tot stand 
te brengen voor een stedelijke patrimoniumheroriëntering. Het stadhuisgebouw 
zien we daarin als aangewezen plek voor groepering van gemeenschapsvoor-
zieningen die nu versnipperd over de stad liggen of ontbreken. 
Het te renoveren Sint-Lutgardisgebouw lijkt ons de ideale ruimte om zowel de 
OCMW-diensten als de huidige ’diensten van het stadhuis’ en de technische  
diensten samen te brengen en klantgericht op elkaar af te stemmen onder één 
dak. De oude Meerminne moet een herbestemming krijgen voor sociaal wonen  
en voorzieningen.

Maatregelen om het energieverbruik in stadsgebouwen globaal terug te dringen, 
zullen een aandachtspunt vormen in dat masterplan. Dat geldt eveneens voor 
ingrepen om de stadsdiensten nog klimaatvriendelijker te laten functioneren.  
Ook verbeteringen aan de toegankelijkheid van de infrastructuur voor mensen  
met een beperking en voor minder mobiel geworden personen moeten in het  
masterplan meegenomen worden.

Ruimte slim recycleren
Ruimte is in Mortsel een erg schaars goed waarmee we zuinig willen omspringen. 
We zien erop toe dat de openbare ruimte op de best mogelijke manier (her)gebruikt 
wordt voor noden die er bestaan op het vlak van wonen, speelgelegenheid, groene 
plekken en publieke voorzieningen. Met een slimmere en maximale benutting van 
sommige gebouwen voor gemeenschapsvoorzieningen kan een herbestemming 
van andere gebouwen gepaard gaan.

Op enkele strategische plaatsen in de stad wordt de installatie van openbare  
toiletten overwogen.

We voorzien duidelijke spelregels voor ontwikkelaars van grotere woonprojecten 
en we waken daarbij over de aanwezigheid van voldoende groene en publieke 
ruimte, over aandacht voor parkeercapaciteit, over energiezuinigheid en respect 
voor stedenbouwkundige kwalitatieve vereisten.

Groene buffers koesteren
Als tegengewicht voor de verstedelijking zijn de grote groene buffers in onze  
stad cruciaal. 
De geplande parkvoorziening in het Oude-Godgebied moet op dit vlak een  
aanwinst worden. Een uitnodigende aanleg van de groene zones in FORT 4 zal 
eveneens meerwaarde bieden. 
We plannen een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan voor het gebied rond ’t Parkske 
om tot een optimale ontwikkeling te komen van het potentieel dat deze zone te 
bieden heeft.
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Inspiratie putten uit een overlegforum met de KMO’s
Mortsel telt momenteel 4 bedrijventerreinen: De Brug, Krijgsbaan, Vredebaan  
en Septestraat. Uitbreidingen of nieuwe locaties zijn momenteel niet wenselijk.  

We starten wel een overlegforum op dat momenteel ontbreekt. Met de feedback 
die we daaruit van bedrijven krijgen, sturen we een KMO-beleid op maat aan  
dat nadruk legt op energiezuinige en ruimtevriendelijke bedrijfshuisvesting,  
op milieubewust afvalbeheer, bevordering van samenaankoop en integratie van  
de sociale economie. 
Samen met het Vlaams Agentschap Ondernemen maken we de subsidie-
mogelijkheden voor KMO’s beter bekend.

‘Den Berm‘ moet niet alleen blijven, hij verdient ook een offensieve aanpak  
die hem aanlokkelijker maakt voor publiek gebruik. Met een meer verzorgde  
aankleding en een betere ontsluiting zullen meer mensen dan nu het geval  
is, er van kunnen genieten.

Natuur ontwikkelen op grote én kleine plekken 
Natuurontwikkeling en biodiversiteitsbeheer van o.a. Klein-Zwitserland en de vallei 
van de Koude Beek blijft een aandachtspunt. Dat geldt evenzeer voor de meer-
waarde die gemeenschappelijke moestuintjes of stadstuintjes kunnen bieden als 
groene elementen en omdat ze mensen dichter bij elkaar kunnen brengen.



Erfgoed waarderen
De stad duurzaam ontwikkelen heeft niet alleen te maken met stadsvernieuwing 
maar ook met bewaring en waardering van ons erfgoed.
We willen de werking van de heemkundige kring koppelen aan de uitbouw van een 
archief-, documentatie- en kenniscentrum om het stedelijk verleden beter  
te ontsluiten. 
Zowel de heemkundige kring als op termijn ook het ruimere Mortsels materieel  
en immaterieel erfgoed moet een vaste vestigingsplaats krijgen.

We opteren er voor om historische gebouwen en plekken een nieuwe bestemming 
te geven met respect voor hun geschiedenis. 
Wij blijven bij de hogere overheid aandringen op de nodige subsidie voor de  
ontwikkeling van een volwaardig bezoekerscentrum op de 5 April-site van het  
kerkhof Sint-Benedictus. 

Wij zetten de inspanningen voort om de ontwikkeling en de ontsluiting van  
Mortsels erfgoed verder aan te pakken binnen Azura, het intergemeentelijke 
samenwerkingsverband voor de Antwerpse zuidrand.



Mortselaars maken Mortsel

7]

Mortsels talent gebruiken
Mortsel wordt in de eerste plaats gemaakt door de Mortselaars zelf. Het zijn de 
sportclubs, de verenigingen, de adviesraden en buurtcomités, de ondernemers, 
kunstenaars, vrijwilligers, mantelzorgers en andere actieve inwoners die de stad 
echt doen leven. Het stadsbestuur blijft uiteraard zorgen voor reglementen en  
subsidieformules, voor infrastructuur en faciliteiten. 
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Wie iets wil organiseren moet aan één evenementenloket terecht kunnen  
voor alle hulp en informatie die beschikbaar is. 
We stimuleren verenigingen en vrijetijdsinstellingen om ook moeilijker te  
bereiken en kansarmere groepen te betrekken. 
We actualiseren de goed draaiende jeugdwerking in functie van de verande-
rende noden en verwachtingen van kinderen, jongeren en hun ouders.
In deze bestuursperiode bouwen we de nieuwe kleuter- en lagere school  
in het parkgebied Oude-God.
We werken voor al onze Mortselse scholen verder aan een gezamenlijk  
inschrijvingsbeleid en hebben aandacht voor mogelijke capaciteits  problemen. 
Wij maken de stedelijke onderwijsinstellingen en academies klaar om te  
beantwoorden aan de wijzigende Vlaamse onderwijswetgeving die zich op 
diverse terreinen aankondigt.



Deze ondersteuning moet wel zo doeltreffend mogelijk zijn, met de minste planlast 
voor de gebruikers. 

Wie iets wil organiseren in Mortsel moet aan één evenementenloket terecht 
kunnen voor alle hulp die beschikbaar is: te ontlenen materiaal, mogelijke  
subsidies en reglementeringen, eenduidige informatie over alle beschikbare 
ruimtes…

Kunstenaars en artiesten die hier werken of wonen, mogen op meer  
belangstelling rekenen.

Vrije tijd voor iedereen stimuleren
We steunen de Mortselse organisaties die actief zijn in het vrijetijdsveld als  
ze inspanningen doen om ook moeilijker te bereiken en kansarmere groepen  
te betrekken. Bij het aanbod van de cultuur-, jeugd- en sportdienst, maar eveneens 
bij de activiteiten van het verenigingsleven onderzoeken we waar participatie-
drempels voor verschillende doelgroepen liggen. Het participatieonderzoek in  
het cultureel centrum zal daarom uitgebreid worden naar andere instanties.  
De leemtes die dit onderzoek blootlegt, zullen inspiratie bieden voor bijsturing.

Deelname aan de samenleving bevorderen voor alle Mortselaars
De stad treedt op als regisseur om mensen met een functiebeperking of maat-
schappelijke kansarmen meer mogelijkheden in de samenleving te bieden op  
terreinen van vrije tijd, openbare dienstverlening en informatie, wonen, onderwijs 
en werk. We nemen initiatief om bij de burger beter begrip voor de problematiek 
van inburgering en gelijke kansen tot stand te brengen.

Jeugd ontplooiingskansen bieden
De jeugdwerking die de voorbije jaren in de steigers geplaatst werd, zetten we 
voort. We evalueren het bestaande aanbod in functie van de veranderende noden 
en verwachtingen van kinderen, jongeren en hun ouders. In samenwerking met  
de jeugddienst sturen we bij waar het nodig blijkt. Investeren in degelijke infra-
structuur voor het jeugdwerk blijft een prioriteit.

Een ‘onderwijsstad vooruit’ blijven
Wij zorgen ervoor dat de nieuwe kleuter- en lagere school in het parkgebied  
Oude-God tijdens deze legislatuur in zo goed mogelijke omstandigheden haar 
deuren zal kunnen openen. 
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Nieuwe Mortselaars met thuistaal niet-Nederlands moedigen we aan om hun 
kleine kinderen zo vlug mogelijk naar een kleuterschool te sturen, omdat dit een 
belangrijke garantie biedt tegen de groei van onnodige taalachterstand. 
De voortzetting en de versterking van de Stedelijke Onderwijsraad als overleg-
orgaan van alle schooldirecteurs uit de verschillende netten blijft een belangrijke 
doelstelling.

Wij spelen tijdig in op een mogelijk capaciteitsprobleem in de Mortselse scholen. 
We werken verder aan een gezamenlijk inschrijvingsbeleid voor onze scholen en 
bieden technische ondersteuning.

We blijven het technisch onderwijs promoten als opstap naar kennis van weten-
schap en techniek en als toegangspoort naar de arbeidsmarkt én hogere studies. 
Afstemming met het bedrijfsleven, aanpassing aan nieuwe technologische  
ontwikkelingen en zoeken naar samenwerking binnen het onderwijslandschap  
blijven daarnaast belangrijke streefdoelen voor de toekomt van het GTI.

Om het deeltijds kunstonderwijs ook kwalitatieve ontplooiingskansen te bieden 
in Mortsel zetten we verdere stappen in de realisatie van de masterplannen voor 
onze twee academies.

Wij maken ons ook klaar om het stedelijke onderwijsbeleid in te passen in de  
wijzigende Vlaamse onderwijswetgeving die zich op diverse terreinen aankondigt.



Zuurstof geven  
aan gemeenschapsinfrastructuur

8]

Het stadhuisgebouw beter en vollediger benutten
Wij geven het momenteel zeker niet voor 100 % gebruikte stadhuisgebouw een 
nieuwe toekomst. We integreren de al lang gewenste polyvalente feest- en evene-
mentenruimte in de kelderverdieping. Het stadhuisgebouw wordt dé plek om er 
diverse culturele en gemeenschapsvoorzieningen samen te brengen die momen-
teel versnipperd over de stad liggen of die ontbreken. Huwelijken en ontvangsten 
blijven er vanzelf sprekend mogelijk en het politieke leven blijft er zijn plek behouden. 
Ook een stemmig en stijlvol stadscafé krijgt er een plaats.
In zijn nieuwe bestemming wordt het stadhuisgebouw zo een krachtige scharnier 
die het Stadsplein met FORT 4 aaneenschakelt tot één levendig stadshart.
De stedelijke diensten die momenteel in het stadhuis gevestigd zijn, krijgen een 
nieuwe, aangepaste en functionelere thuishaven in het te renoveren Sint-Lutgardisge-
bouw. De hele stapsgewijs te realiseren operatie kadert in het al aangestipte master-
plan voor heroriëntering van het stedelijk patrimonium dat wij wensen te ontwikkelen.

De polyvalente ruimte komt in het stadhuisgebouw
De knoop over een polyvalente ruimte voor het Mortselse gemeenschapsleven 
hakken we dus door. Na afweging van de voor- en nadelen van diverse opties zien we 
de huidige grote kelderruimte onder het stadhuis als de meest aangewezen plaats. 

Het stadhuisgebouw wordt dé plek om er diverse culturele en gemeenschaps-
voorzieningen samen te brengen die momenteel versnipperd over de stad 
liggen of die ontbreken. 
We integreren de al lang gewenste polyvalente feest- en evenementenruimte  
in de kelderverdieping. Ook een stemmig en stijlvol stadscafé krijgt een plaats 
in het stadhuisgebouw.
De stadsdiensten verhuizen op termijn naar het te renoveren 
Sint-Lutgardisgebouw.
We zoeken partners om een nieuw zwembad te bouwen.
We stellen alles in het werk om het Sportlandschap voor 2018 gebruiksklaar  
te hebben.
Wij blijven investeren in stelselmatige vernieuwing van jeugdlokalen.
We ondersteunen ook niet-stedelijke gemeenschapscentra die belangrijk zijn 
voor het gemeenschapsleven.
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Daar biedt ze garanties op weinig of geen overlast, krijgt ze (zoals hierboven al 
gezegd) aansluiting van ook andere gemeenschapsinfrastructuur, legt ze geen 
hypotheek op open ruimte en levert parkeergelegenheid de minste problemen.
Mits goede afspraken tussen politie, jongeren en stad, moet in die nieuwe poly-
valente ruimte veilig en zonder onaanvaardbare overlast gefuifd kunnen worden. 
Andere grote publieksevenementen kunnen er aan het Mortselse publiek aange-
boden worden, terwijl die momenteel niet haalbaar zijn. Maar ook familiefeesten, 
bals of eetavonden van organisaties zullen er in terecht kunnen.

Partners zoeken om een nieuw zwembad tot stand te brengen
Zwembad Den Bessem voldoet niet meer aan een aantal normen. De komende 
jaren wordt bekeken hoe en of we samen met andere partners zo efficiënt en 
betaalbaar mogelijk een nieuw zwembad kunnen realiseren. 

Het sportlandschap operationaliseren
We stellen alles in het werk om in deze legislatuur het sportlandschap geheel of 
voor het grootste gedeelte gebruiksklaar te maken. We bieden de clubs werkbare 
overgangsinfrastructuur in een eventuele overbruggingsperiode tussen de over-
stap van hun huidige site en de definitieve oplevering van het sportlandschap.

Jeugd aan goede lokalen blijven helpen
Wij blijven in samenwerking met de betrokken jeugdorganisaties investeren in  
stelselmatige vernieuwing van hun lokalen. De realisatie van nieuwe jeugdlokalen 
in het parkgebied Oude-God wordt de eerstvolgende concrete stap. 

Ook gemeenschapsinfrastructuur die niet in stadsbezit is  
zo goed mogelijk laten functioneren
Wij zijn er om bekommerd dat, naast de eigen infrastructuur, ook andere ruimte 
beschikbaar blijft voor gemeenschapsleven. Parochiecentra bijvoorbeeld hebben 
het moeilijker en moeilijker om op eigen kracht uit de kosten te blijven komen,  
laat staan om zich te vernieuwen.
We bekijken wat we kunnen doen om die (en andere) centra in goede omstandig-
heden het gemeenschapsleven blijvend te laten ondersteunen.

- 26 -



De stad een positieve uitstraling geven

9]

‘Mortsel’ op de kaart zetten als sterk merk in Vlaanderen
Mortsel is alles welbeschouwd een goed ‘product’ maar we moeten daar ook een 
sterk merk van maken. We hebben talrijke troeven als stad: gevarieerde leuke 
woonwijken, goede scholen en academies, een gemoedelijk verenigings leven,  
een degelijk cultuuraanbod, winkels en horeca, een nog verrassend groene  
omgeving… We zitten vlakbij de snelwegen en er is een hele waaier aan openbaar 
vervoer. Je bent overal dichtbij. Die troeven spelen we nog te weinig uit en gaan  
we meer in de kijker plaatsen door actievere stadsmarketing.

De stedelijke overheid tonen als een betrouwbare partner 
De stad moet zich een betrouwbare partner tonen voor iedereen die hier woont, 
werkt of op bezoek komt. Vragen, meldingen en klachten verdienen een snel  
antwoord en een correcte opvolging. 

De vele troeven van onze stad gaan we meer in de kijker plaatsen door  
actievere stadsmarketing.
We zorgen voor een goede samenwerking met buurgemeenten en hogere 
overheden.
Wij ontwikkelen een rechtlijnig beleid dat ruimte laat voor tijdige inspraak, maar 
dat het algemeen belang wel voorrang geeft op particulier belang. Vragen,  
meldingen en klachten verdienen een snel antwoord en een correcte opvolging. 
De aanpak van sluikstorten, fietsdiefstallen en woninginbraken krijgt prioriteit 
in het veiligheidsbeleid. 
We ambiëren om Mortsel op de kaart te blijven zetten als fairtradestad.  
We maken er een erezaak van om onze inspanningen voor ontwikkelings-
samenwerking in de kopgroep te houden van met ons vergelijkbare steden  
en gemeenten.



We willen een bestuur dat begrijpelijk en transparant zegt wat het doet en dat  
consequent doet wat het zegt. Wij ontwikkelen een rechtlijnig beleid dat ruimte 
laat voor tijdige inspraak maar dat het algemeen belang wel voorrang geeft op  
particulier belang. In samenspraak met betrokkenen en experten willen wij altijd 
wel positief zoeken naar volwaardige alternatieven om echt problematische  
neveneffecten van ingrepen te voorkomen of te verbeteren.

Intergemeentelijke samenwerking in een hogere versnelling zetten
We geloven in de kracht en de meerwaarde van intergemeentelijke samenwerking 
om diverse problemen aan te pakken. We stellen ons daarvoor aanspreekbaar  
op en nemen ook zelf initiatieven. In een aantal belangrijke dossiers willen we door 
een goede samenwerking, in loyaal overleg en met duidelijke standpunten tot  
tastbare resultaten komen bij hogere overheden. 

Objectieve en subjectieve veiligheid verhogen
Mortsel moet de rust kunnen blijven uitstralen van een stad waar het veilig wonen 
is zonder veel overlast. De aanpak van sluikstorten, fietsdiefstallen en woning-
inbraken krijgt prioriteit in het veiligheidsbeleid. Bij de inrichting van publieke ruimte 
hebben we maximaal oog voor objectieve en subjectieve veiligheid. We zorgen voor 
voldoende verlichting en gaan het ontstaan van ‘verlaten hoekjes’ tegen. 
We doen aan preventie om problemen te voorkomen, maar we treden samen met 
de politie ook doortastend op wanneer het nodig is. De gemeentelijke admini-
stratieve sancties krijgen een bijsturing om ze gerichter te kunnen inzetten als 
stok achter de deur.

De wijkpolitie moet dicht bij de mensen staan om problemen vroeg te ontdekken 
en tijdig te ontzenuwen. En om de verkeersdoorstroming en de naleving van  
de reglementering te bewaken op drukke verkeerspunten is er zeker op piek-
momenten nood aan ‘meer blauw op straat’.
Als hoofdaandeelhouder van de politiezone Minos proberen we daarom de politie 
beter te sturen in deze richting. 

Een solidaire en humanitaire stad zijn
Het huidige budget voor ontwikkelingssamenwerking blijft minimaal behouden. 
De inspanningen worden verdergezet om het percentage van het globale  
werkingsbudget voor ontwikkelingssamenwerking in de kopgroep te houden 
binnen de cluster van met Mortsel vergelijkbare steden en gemeenten.

De mondiale Noord-Zuidproblematiek krijgt ook zichtbaarheid doorheen het lokale 
beleid. Mortsel wil een ambitieuze fairtradestad zijn, zowel binnen de stad zelf  
als bij de toekenning van concessies. Bij het aangaan van leningen en bij het 
beleggen van gelden maakt het stadsbestuur werk van ethisch bankieren.
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Kwaliteit en klantvriendelijkheid,  
doelmatigheid en dynamiek
zonder financiële avonturen 

10]

Ontvangsten en uitgaven in evenwicht houden
Dit bestuursakkoord schetst ambitie om nieuwe projecten te ontwikkelen.  
Het maakt ook de wil duidelijk om nieuwe impulsen en nieuwe accenten mee te 
geven aan de publieke dienst-
verlening van de stad 
en het OCMW. 

We stellen alles in het werk om de personenbelasting en de onroerende  
voorheffing niet te moeten verhogen. 
Er komt een grondige doorlichting van de personeelsorganisatie en het  
takenpakket omdat elke Mortselaar recht heeft op de best mogelijke  
dienstverlening met zo efficiënt mogelijke inzet van beschikbare middelen. 
We brengen zoveel mogelijk stedelijke diensten samen op zo weinig mogelijk 
locaties.
Een Welzijnshuis, een Burgerwinkel en een Woonwijzer worden drie toegan-
kelijke speerpunten van gemeentelijke dienstverlening die voorkomen dat de 
burger ‘van het kastje naar de muur’ moet met zijn vragen of problemen.
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Die ambitie en die wil moeten vorm krijgen binnen een globaal sluitend evenwicht 
tussen de ontvangsten en de uitgaven in de komende zes jaar. We zullen alles 
in het werk stellen om dit te realiseren zonder over te gaan tot verhoging van de 
personen belasting en de onroerende voorheffing.

Aangezien de personeelskost momenteel meer dan de helft van de totale stede-
lijke uitgaven vertegenwoordigt, wordt de beheersing van deze uitgaven met de 
erbij horende onderliggende consequenties van doorslaggevend belang.

Het personeel waarderen en taken optimaliseren
De stad en het OCMW willen een werkgever zijn met een slagvaardig en waar-
dengestuurd personeelsbeleid dat inzet, talenten en competenties van zijn werk-
krachten waardeert. 
Dat geeft energie om elke dag graag in en voor Mortsel te werken. 
Om een zo goed mogelijke verhouding tot stand te brengen tussen kwalitatieve 
en klantgerichte dienstverlening aan de ene kant en beschikbare personeelsinzet 
aan de andere, is een grondige doorlichting onontbeerlijk. Die moet leiden naar 
een prioriteitsbepaling en een optimalisatie van taken, gekoppeld aan inzet van de 
juiste persoon op de juiste plaats.

Verdere stappen in de digitalisering van een aantal processen en in de beschik-
baarheid van informatie, reglementering, formulieren en attesten via internet, 
zullen hierbij mee in rekening gebracht worden.

We willen dit doen omdat elke Mortselaar recht heeft op de best mogelijke dienst-
verlening met zo efficiënt mogelijke inzet van beschikbare middelen.

Doelmatigheid verhogen 
Het masterplan voor heroriëntering van stedelijk patrimonium zal het kader  
scheppen waarbinnen zoveel mogelijk stedelijke diensten kunnen samengebracht 
worden op zo weinig mogelijk locaties.
Met deze operatie streven we naar maximale doelmatigheid van de personeels-
organisatie en we werken daarvoor de meest efficiënte clustering uit die ruimtelijk 
haalbaar is.

Dat moet leiden tot efficiëntiewinsten. Die worden mogelijk doordat ondersteu-
nende ‘back office’ diensten via de geplande heroriëntering gemakkelijker op 
elkaar afgestemd en gemeenschappelijk gemaakt kunnen worden. Verschuiving 
van personeelsinzet zal daardoor eveneens flexibeler mogelijk worden wanneer  
de noodzaak zich voordoet.



De dienstverlening stroomlijnen in een Welzijnshuis,  
een Burgerwinkel en een Woonwijzer
In de hele heroriëntering van de stedelijke diensten streven we naar drie toeganke-
lijke speerpunten voor dienstverlening die voorkomen dat de burger ‘van het kastje 
naar de muur’ moet met zijn vragen of problemen. De schotten tussen sociale 
diensten van de stad en die van het OCMW gaan zoveel mogelijk weg. 

Burgers moeten voor al hun noden en vragen over welzijn terecht kunnen in een 
‘Welzijnshuis’. In een ‘Burgerwinkel’ groeperen we alle service die te maken heeft 
met burgerzaken. En een ‘Woonwijzer’ zal de Mortselaar helpen bij alles wat 
betrekking heeft op wonen, bouwen en verbouwen.

Doelmatigere logistieke organisatie en klantvriendelijkere publieke service moeten 
dé meerwaarde worden van de ruimtelijke en organisatorische herschikking van 
de stedelijke diensten die we stap na stap willen doorvoeren.
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Wijkenkaart
Elke schepen krijgt deze legislatuur 
een coördinatieopdracht voor een 
specifiek stadsdeel toevertrouwd. 
In deze kaart kan je terugvinden 
welke schepen bevoegd is voor 
jouw wijk! 



Legende

Koen Dehaen
e-mail koen.dehaen@mortsel.be

Steve D’Hulster
e-mail steve.dhulster@mortsel.be

Goedele Vermeiren
e-mail goedele.vermeiren@mortsel.be

Lieve Voets
e-mail lieve.voets@mortsel.be

Goele Custers
e-mail goele.custers@mortsel.be

Gitta Vanpeborgh
e-mail gitta.vanpeborgh@mortsel.be

Chris De Ridder
e-mail chris.deridder@mortsel.be

woonwagenterrein



Bevoegdheden
Erik Broeckx (N-VA) - burgemeester
Veiligheid, burgerzaken, begraafplaatsen, openbare werken, mobiliteit,  
stadsmarketing, lokale economie en markten, intergemeentelijke en  
internationale samenwerking, klantenzorg

Koen Dehaen (N-VA) - eerste schepen
Financiën en begroting, patrimoniumbeheer, evenementen

Steve D’Hulster (sp.a) - tweede schepen
Ruimtelijke Ordening en stedenbouw, openbare groenzorg,  
duurzame ontwikkeling, inspraak- en communicatiebeleid, wijkwerking

Goedele Vermeiren (N-VA) - derde schepen
Onderwijs, jeugd, ontwikkeling FORT 4, erfgoed, toerisme

Lieve Voets (N-VA) - vierde schepen
Cultuur, sport, verenigingsleven en vrijwilligerswerk, gezinsbeleid, dierenwelzijn

Goele Custers (N-VA) - vijfde schepen
Personeel, organisatie, informatica, integratie, tewerkstellingsprojecten,  
lokale werkwinkel

Gitta Vanpeborgh (sp.a) - zesde schepen
Welzijn, woonwagenterrein, kinderopvang, gelijke kansenbeleid,  
ontwikkelingssamenwerking, wonen

Chris De Ridder (CD&V) - OCMW-voorzitter 
Ouderenbeleid
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V.U.: Erik Broeckx - Pater Renaat de Vosstraat 32 - 2640 Mortsel 
Vormgeving: Sabrina Avonts - communicatiedienst - stad Mortsel
Wettelijk depot: D/2013/3062/1


