MORTSEL

» DE WEG VOORUIT

Samen zorgen dat
we met z'n allen
vooruitgaan in Mortsel.

»

Winkelen? Dan
moet je in
Mortsel zijn!

»
Mortsel heeft veel troeven in handen
om de winkelkern toekomstbestendig
te maken. CD&V wil een totaalvisie
ontwikkelen waarbij het winkelgebied
scherper wordt afgelijnd en ingedeeld.
Beperkte ingrepen moeten het veiliger
en aangenamer maken voor fietsers
en voetgangers. De woensdagmarkt
kan worden opgewaardeerd en de
parkeergarage beter benut. De hele
strategie wordt het best uitgedragen
door een winkelmanager of coach,
zodat
de
evenementen,
de
reglementering en de communicatie
beter op elkaar afgestemd zijn.

Sneller vooruit
met trage
wegen.
»
CD&V wil de auto niet stelselmatig uit Mortsel
wegdrukken. Het moet wel interessanter
worden om de alternatieven voor de auto te
gebruiken. Het lokaal bestuur is niet bevoegd
voor
de
gewestwegen
die
Mortsel
doorkruisen, maar we kunnen wel meer
investeren in trage wegen. Dit zorgt voor meer
verbindingen
tussen
wijken
en
buurgemeenten voor fietsers en wandelaars.
De veiligheid van de fietspaden krijgt speciale
aandacht, vooral dan rond de scholen en de
fietsostrade. De inrichting van voet- en
fietspaden mag niet verwarrend zijn, zodat
conflicten vermeden worden. Meer controle
op de naleving van de verkeersregels en de
veiligheid van fietsen is wenselijk.
mortsel.cdenv.be

Chris De Ridder
» lijsttrekker
Als schepen en OCMW-voorzitter zet ik me dagelijks in voor
het welzijn van alle inwoners. Oude en nieuwe generaties
hebben elk hun noden en behoeften en bovendien wordt onze
bevolking ook meer divers. De dienstverlening, de
infrastructuur, het onderwijs, het vrijetijdsaanbod moeten
hierop afgestemd zijn.

Onze stad is volop in
beweging. We hebben met
het
stadsbestuur
met
overtuiging geïnvesteerd in
een betere leefomgeving: het
woonzorgcentrum
Meerminnehof, de nieuwe
Kubus, jeugdlokalen, de
Parkschool en het parkgebied
Oude God, het zwembad, de
Pieter Reypenslei,…

vormen naar een meer
efficiënte en toegankelijke
dienstverlening
voor
iedereen. Een gemeenschap
bouw je echter niet alleen
met stenen en loketten.
Uiteindelijk zijn het de
inwoners, de verenigingen,
de
handelaars
en
de
bezoekers die het karakter
van Mortsel bepalen.

Deze inspanningen willen we
met CD&V verderzetten,
zoals de nieuwbouw van
b r o o d n o d i g e
assistentiewoningen aan de
Meerminne en de heraanleg
van de Eggestraat. De fusie
tussen
de
stedelijke
administratie en het OCMW
zal een belangrijke stap

Iemand die in Mortsel wilt
komen of blijven wonen,
moet dat ook kunnen. Er
moeten
voldoende
betaalbare en kwaliteitsvolle
huurwoningen op de markt
komen
en
bestaande
woningen moeten kunnen
aangepast worden aan de
huidige
behoeften
en

normen. De dienstencentra
zullen zich niet enkel richten
op senioren, maar ook op
kinderen en hun ouders.
Ik wil meer wandelwegen en
fietsverbindingen voorzien
en rustpunten in de wijken
creëren. Kinderen hebben
recht
op
een
veilige
schoolomgeving en hebben
ruimte nodig die uitnodigt om
te spelen en te bewegen.
Tenslotte moeten we de
troeven van Mortsel beter in
de verf zetten: de tijd is
voorbij dat het verkeer het
imago van onze stad bepaalt.

De tijd is voorbij dat het
verkeer het imago van
onze stad bepaalt.
»

facebook.com/
cdenvMortsel
»
Volg onze ploeg - ontdek de activiteiten, de standpunten,
de verkozenen en de talrijke vrijwilligers van de afdeling
Mortsel.

Het gebeurt in Mortsel!
»

»6

Iedereen verdient een
duwtje in de rug.
»

Betaalbaar wonen
De huurmarkt moet voldoende betaalbare woningen
aanbieden. Niet enkel sociale woningen of via het sociaal
verhuurkantoor, maar zeker ook op de privémarkt. We willen
een kwaliteitslabel voor huurwoningen invoeren, zodat er
garanties bestaan voor de veiligheid en gezondheid van de
huurders. Huiseigenaren moeten kunnen rekenen op steun,
inspiratie en advies bij het ombouwen van hun huis naar
nieuwe woonvormen als zorgwonen of kangoeroewonen of
naar kleinere wooneenheden.
Zorg in de buurt
We willen de dienstencentra niet louter afstemmen op de
noden van ouderen, maar ook op die van kinderen en hun
ouders,
zoals
huiswerkbegeleiding.
Mantelzorgers
verdienen meer ondersteuning vanuit het bestuur om ze de
nodige rust te gunnen. In de nieuwe welzijnscampus zal de
dagopvang uitgebouwd worden. Daarnaast willen we de
levering van maaltijden aan huis uitbreiden. Door de afbouw
van dienstverlening in het Sint-Jozefziekenhuis moeten
mensen in andere ziekenhuizen terecht voor behandeling.
Hier moet het openbaar vervoer op afgestemd worden.

Samen beleven, samen vooruit!
Aan CD&V weet je wat je hebt. We zijn
beleidsmakers, geen bangmakers. Geen
holle slogans, maar wel ambitieus en
realistisch.
Geen
revolutie,
maar
continuïteit. Met respect voor groot en klein
en overtuigd in de kracht van het
verenigingsleven. CD&V Mortsel is een
ploeg van geëngageerde mensen, die met
hun twee voeten in de samenleving staan.

Stap je mee?
Heb je zin om mee te werken? We horen
graag goede ideeën die van Mortsel nog een
betere plek kunnen maken om te wonen, te
werken, te sporten, te beleven. Bezoek onze
website en onze facebookpagina en doe
mee!

VU: Team Lokaal en anderen, Wetstraat 89, 1040 Brussel

info@mortsel.cdenv.be

Alleen samen laten
we Mortsel
vooruitgaan.
»
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