VISIE EN ACTIE
De kern van het winkelgebied loopt van het Stadsplein
tot het Gemeenteplein. De twee pleinen richten zich op
ontmoeting, met horeca en met evenementen in en rond
het vernieuwde stadhuis.
De Statielei, P. Reypenslei, Antwerpsestraat tot aan de
Eggestraat en de H. Kruisstraat vormen het shoppinggebied. Om versnippering tegen te gaan willen we het
clusteren van winkels op basis van kwaliteit en
assortiment zoveel mogelijk stimuleren. De vestigingen
van ketens vormen de verbinding tussen deze clusters.
Dienstverlening (interimkantoren, nachtwinkels,...) komt
tot zijn recht op de Antwerpsestraat. De clustering zal het
straatbeeld meer 'leesbaar' maken.
Met enkele ingrepen kan de verkeerssituatie veiliger
worden. Door het groeperen van de fietsenstallingen op en
rond het Stadsplein en het Gemeenteplein komt er ruimte
vrij op de Statielei en worden de conflicten met
voetgangers verminderd. Een betere handhaving van de
verkeersregels lijkt noodzakelijk.
Laden en lossen wordt beperkt tot bepaalde uren en
plaatsen. De bestaande parkings bieden voldoende
plaatsen op wandelafstand, maar het gebruik ervan moet
beter gestimuleerd worden.

De kwaliteit van de woensdagmarkt op het Stadsplein
wordt opgewaardeerd en uitgebreid met een markt voor
(streekgebonden) specialiteiten op het Gemeenteplein.
Het voorzien van een tweede marktlocatie is gunstig voor
de passage doorheen het winkelgebied.
Het stadsbestuur neemt al verschillende initiatieven als
steun voor het winkelgebied. De recente invoering van een
verhuispremie voor winkels naar het centrum is daar een
voorbeeld van. Deze inspanningen moeten kaderen in een
totaalvisie, uitgevoerd en uitgedragen door een manager
voor het winkelgebied. Dit zal toelaten om de
evenementen en de promotie te verbeteren, de
reglementering aan te passen en te handhaven en een
goede communicatie met de handelaars te verzekeren.

WINKELEN IN
MORTSEL
EEN TOEKOMSTVISIE VOOR
DE WINKELKERN

EN NU?
CD&V zal winkelen in Mortsel als één van de
hoofdthema's hanteren in aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Deze
brochure geeft alvast een aanzet voor het debat. We
nodigen jullie uit om mee te denken over de basis voor
een levendige toekomst voor ons winkelgebied.

MORTSEL

MORTSEL IS GEEN EILAND
CD&V Mortsel dankt iedereen die aan de enquête heeft
meegewerkt en inspiratie heeft geleverd voor het
uitwerken van onze actiepunten. Winkelgebieden
staan in veel steden en gemeenten onder druk en
daarom gaan we ook elders ons licht opsteken, op
zoek naar formules die hun nut hebben bewezen. Eén
van de voorbeelden is Roeselare, waar CD&Vburgemeester Kris Declercq er met een uitgewerkt
pakket maatregelen in geslaagd is om de
winkelstraten opnieuw te doen bruisen en hiervoor
zelfs op internationale belangstelling kan rekenen.

MORTSEL

CD&V Mortsel hield een enquête bij bezoekers en
handelaars van de Mortselse winkelkern. Met de
hulp van deze resultaten hebben we een visie
ontwikkeld voor het centrale winkelgebied. Om
klanten en handelaars zoveel mogelijk te
betrekken bij de discussie over de toekomst van
ons winkelgebied, stellen we in deze folder de
voornaamste bevindingen en actiepunten voor.

VASTSTELLINGEN
Het voornaamste knelpunt bij zowel handelaars als
klanten is de aanhoudende leegstand van
winkelpanden en de beperkte meerwaarde die
nieuwe winkels doorgaans bieden. Globaal gezien
ontbreekt het aan winkelbeleving. De goede
bereikbaarheid is een duidelijk pluspunt, hoewel
het overwicht van auto's en vrachtwagens moet
bijgesteld worden in het voordeel van voetgangers
en fietsers.

POSITIEVE PUNTEN:
• Divers winkelaanbod
• Uitgebreide keuze
• Bereikbaarheid met de fiets
• Openbaar vervoer
NEGATIEVE PUNTEN:
• Leegstand, verschraling
• Conflicten voetgangers / fietsers
• Conflicten doorgaand verkeer / kort parkeren
•
•

Versnippering, onoverzichtelijk
Parkings onbekend en onbemind

WEBSITE
mortsel.cdenv.be
www.facebook.com/CDenVMortsel
CONTACTADRES
Mayerlei 90 bus 1, 2640 Mortsel
03-454 03 06

RESULTATEN ENQUÊTE
KLANTEN

REAGEER
Denk met ons mee en reageer via
info@cdenv.mortsel.be

HANDELAARS
POSITIEVE PUNTEN:
• Breed en gevarieerd aanbod
• Initiatieven van de stad
• Openbaar vervoer
• Effect woensdagmarkt
NEGATIEVE PUNTEN:
• Leegstand, verschraling
• Dominantie autoverkeer
• Hoge huurprijzen
• Versnippering
• Geen totaalbeleving
• Geen deelname ketens aan evenementen

V.U.: Fons Jespers, Nieuwelei7, 2640 Mortsel

HET LEEFT IN MORTSEL

