En waarom eens
geen toerisme in
eigen stad?
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Blijven werken
aan toegankelijk
bestuur

Voorzitter Fons Jespers: lokaal
bestuur moet toegankelijk zijn
voor al zijn inwoners.
In eerste instantie denk je bij
'toegankelijkheid' misschien aan
rolstoelgebruikers en dat is logisch,
maar het gaat veel verder dan dat.
Met 122 nationaliteiten is de
diversiteit in onze stad een realiteit
waar je moet mee leren omgaan. Als
lokale overheid moet je er daarom
voor zorgen dat elke inwoner deel
kan
uitmaken
van
onze
samenleving.

COLOFON

Wil JĲ samen met MĲ meer WĲ brengen?

Uw lokale contactpersoon:
Patrick Hapers
Mayerlei 90 bus 1, 2640 Mortsel
info@mortsel.cdenv.be

SLUIT JE DAN AAN BĲ CD&V!

Volg ons op Facebook:
facebook.com/cdenvMortsel

Want wie lid is van onze partĳ, behoort tot onze ‘Club van WĲ’.
En meer nog dan een politieke partĳ, is CD&V een beweging van
geëngageerde mensen die elk op hun unieke wĳze meewerken aan een
hechte samenleving.

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is
heel eenvoudig:
www.cdenv.be/wordlid

Meer info via info@mortsel.cdenv.be of via www.cdenv.be/wordlid

v.u.: Jonathan Cardoen, Wetstraat 89 - 1040 Brussel

Hou je ook van
een warme samenleving?

Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid
of de CD&V werking in onze gemeente? Of heeft
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet
en ga de conversatie aan!

Zo heeft CD&V Mortsel EU-burgers
aangemoedigd om gebruik te maken
van hun stemrecht bij de
gemeenteraadsverkiezingen en zich
hiervoor tijdig te laten registreren.
Stemrecht
mag
dan
wel
vanzelfsprekend lijken, maar de
democratie moet je voortdurend
onderhouden en bijschaven waar
nodig.

Welzijnsbeleid: iedereen verdient
een duwtje in de rug
CD&V Senioren stellen prioriteiten
voor
Met Ludwig Caluwé op de fiets door
de Zuidrand
Onze kandidaten warmen zich op

CD&V Senioren stellen hun
prioriteiten voor
Voorzitter CD&V Senioren Mike Lahousse
presenteert de "8 voor 18".
De Mortselse CD&V Senioren staan voor
solidariteit en verantwoordelijkheid. Als
christendemocraten streven we naar
menswaardigheid en bestrijden we
armoede, ongelijkheid en onrecht. De 60plussers vormen een groeiende
bevolkingsgroep, maar gelukkig zijn ze
actiever, gezonder en hoger opgeleid dan
vroeger. Het lokaal bestuur moet hen mee
de hefbomen geven om actief ouder te
kunnen worden. Het beleid moet
bovendien durven investeren in een
permanente dialoog met de burgers en het
middenveld.
In aanloop naar de verkiezingen schuiven
de senioren hun acht beleidsprioriteiten
naar voor. Op basis hiervan zullen we
blijven werken aan een betere toekomst
en blijven we ijveren voor kwaliteitsvolle
zorg, betaalbaar wonen, toegankelijkheid

en mobiliteit, een veilige samenleving en
participatiekansen voor ouderen.
De "8 voor 18":
1) Zorg op maat; voldoende opvang voor
ouderen
2)
Levenslang
leren;
beschikbaar stellen van digitale
apparatuur 3) Mobiliteit; obstakelvrije
fiets- en voetpaden 4) Veiligheid; de
wijkagent krijgt een belangrijke plaats 5)
Bouwen en wonen; bestrijden van
leegstand 6) Toegankelijkheid; één
centraal aanspreekpunt en flexibele
openingsuren
7) Inspraak en
participatie;
ondersteuning
van
vrijwilligers en verenigingen 8) Sport en
beweging; een breed toegankelijk
sportaanbod voor ouderen.

Op de fiets door de
Zuidrand met
gedeputeerde Ludwig
Caluwé

WELZIJNSBELEID: IEDEREEN VERDIENT
EEN DUWTJE IN DE RUG
Voorzitter van de CD&V Senioren
Mike
Lahousse
en
zijn
echtgenote: sterk engagement
voor een groeiende en actieve
bevolkingsgroep.

OCMW-raadslid en lijstduwer Huguette Cuyvers en voorzitster Vrouw &
Maatschappij Marleen Aertssen zetten hun schouders onder het
welzijnsbeleid.
Met CD&V werken we op twee grote assen bij
het uitwerken van het welzijnsbeleid: wonen
en gezondheid. Huguette Cuyvers: "Op de
huurmarkt zijn vraag en aanbod niet goed
op elkaar afgestemd; we moeten zorgen
voor voldoende kleinere en betaalbare
woningen. Dat los je niet enkel op met
sociale woningen of via het sociaal
verhuurkantoor, maar ook via de
privémarkt.
Huiseigenaren
moeten
gestimuleerd, geïnspireerd en begeleid
worden in het ombouwen van hun huis naar
nieuwe
woonvormen
zoals
kangoeroewonen of naar kleinere
wooneenheden. Gezonde en veilige
woningen zijn essentieel voor de
levenskwaliteit, daarom willen we een
kwaliteitslabel
voor
huurwoningen
invoeren en het installeren van rookmelders
promoten", vervolgt Huguette. Daarnaast
zet CD&V in op de verdere uitbouw van een
klusjes-, poets-, en groendienst en de
levering van maaltijden aan huis voor
ouderen en minderbedeelden.
Marleen Aertssen: "We willen de
dienstencentra niet louter afstemmen op de
noden van ouderen, maar ook op die van
kinderen en hun ouders, zoals voor
huiswerkbegeleiding. Op die manier

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en volg ons op facebook.com/cdenvMortsel en via de website mortsel.cdenv.be

stimuleer je een burennetwerk en zorg je
voor een dynamiek over de generaties heen.
Daarnaast verdienen mantelzorgers meer
ondersteuning en begeleiding vanuit het
lokaal bestuur, terwijl ze ook geregeld de

“Gezonde huurwoningen
zijn essentieel voor de
levenskwaliteit. Daarom
willen we een
kwaliteitslabel invoeren.”
nodige rust nodig hebben. In de nieuwe
welzijnscampus aan de Meerminne zal de
dagopvang daarom uitgebouwd worden."
De toegang tot gezondheidszorg moet ook
verzekerd blijven. Door de afbouw van de
dienstverlening in het Sint-Jozefziekenhuis
moeten patiënten in andere ziekenhuizen
terecht voor behandeling en moet het
openbaar vervoer van en naar Mortsel
hierop afgestemd worden.

Op 24 juni verzamelden de CD&Vafdelingen van Mortsel, Hove, Boechout
en Lint aan het Fort 4 om onder de noemer
'Caluwieltjes' met gedeputeerde en
provinciaal lijsttrekker Ludwig Caluwé per
fiets een stuk van de Zuidrand te
verkennen. De aandacht ging vooral uit
naar de inspanningen die werden geleverd
om landschappen en fietsinfrastructuur te
verbeteren en wat de gemeenten en de
provincie op dat vlak nog kunnen
ondernemen.

Onze kandidaten
warmen zich op
De fiets is de beste manier om alle hoeken
en kanten van Mortsel te ontdekken, maar
dat hoeven we je niet meer te vertellen.
Onder leiding van lijsttrekker Chris De
Ridder springen onze kandidaten
regelmatig op de fiets om de talrijke
verwezenlijkingen en de concrete
toekomstplannen van de stad op het
terrein te gaan bekijken. Mortsel staat niet
stil!

Tenslotte staat Mortsel sterk op het vlak van
onderwijs voor alle leeftijden. Vanuit
welzijnsoogpunt vormen opleidingen als
budgetbeheer een belangrijk instrument
om kwetsbare groepen meer houvast en
perspectief te bieden.
In het nieuwe parkgebied Oude-God:
aangename open ruimte voor jong en oud.

