
Mortsel gaat vooruit. We staan niet stil om 
de dienstverlening en leefomgeving voor 
onze inwoners te blijven verbeteren.

“Na het samenvoegen van de diensten van de 
stad en het OCMW tot één organisatie, blijven 
we investeren in moderne dienstverlening. 
De verbouwing van het stadhuis en de 
ontwikkeling van de nieuwe Welzijnscampus 
aan de Meerminne vormen een volgende stap 
in het samenbrengen van allerlei functies.”, 
vertelt Chris De Ridder, OCMW-voorzitter en 
schepen. "In overleg met de buurt werden de 
oorspronkelijke plannen voor de 
Welzijnscampus aangepast en komen er 36 

assistentiewoningen in plaats van de 
geplande 52. De behoefte voor dit soort 
appartementen is groot en dus zullen we 
elders een locatie zoeken om de resterende 
16 woningen te realiseren." 

We investeren niet enkel in stenen, zoals de 
aanleg van het parkgebied Oude God 
aantoont. Bovendien hechten we bij elk 
project veel belang aan het informeren van 
de buurt en het brede publiek, zoals bij de 
ontwikkeling van een woonzone op de site 
van de dienst stadswerken aan de Sint-
Benedictusstraat. Daarom zullen we de 
inspraaktrajecten verder uitbouwen. 

COLOFON
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!

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

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

Volg ons op Facebook:
facebook.com/cdenvMortsel

in MORTSEL
mortsel.cdenv.be
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Durven fier zijn 
op Mortsel
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Het leeft in Mortsel, het gebeurt 
in Mortsel, het beweegt in 
Mortsel.

Onze stad wordt niet zelden in 
verband gebracht met stilstand. 
Ondanks alle troeven die Mortsel rijk 
is, lijkt de verkeersknoop bepalend 
te zijn voor de sfeer en de ambitie die 
de stad uitstraalt. Mortsel is al 
eeuwenlang een kruispunt op 
belangrijke routes, maar Mortsel is 
ook een bestemming die het 
bezoeken waard is: om te winkelen, 
te sporten, cultuur te beleven, Fort IV 
te bezoeken,...

De Mortselaar kan fier zijn op zijn of haar 
stad, want het is hier goed leven. CD&V 
durft ambitie uit te dragen, visie te 
ontwikkelen en in dialoog te gaan. Doe 
met ons mee!

Fons Jespers, voorzitter CD&V Mortsel

75 jaar 5 april 1943

Toekomstvisie voor de winkelkern

Tweerichtingsverkeer Lodewijk 
Dosfellei behouden

Subsidies cultuur en jeugd 
garanderen

Veel gerealiseerd 
en nog heel wat in 
het vooruitzicht!

DE WEG VOORUIT



Herman Van Rompuy bij de 
opening van het vernieuwde 
ereperk op de begraafplaats 
Mortsel-Dorp: "We moeten, 
ondanks alles, mensen van hoop 
blijven".

75 JAAR 5 APRIL 1943
Bombardement voor altijd uit de vergetelheid

Dubbele rijrichting 
Dosfellei behouden
Het gedeelte van de fietsostrade dat door 
de Lodewijk Dosfellei loopt, moet worden 
verbreed. In plaats van hiervoor een stuk 
van de rijbaan in te nemen en 
eenrichtingsverkeer in te voeren, werd op 
voorstel van CD&V een plan uitgewerkt om 
het fietspad te verbreden aan de kant van 
de spoorweg. Met een eenvoudige 
technische ingreep kan er 80cm worden 
gewonnen door een 'overkraging' van de 
spoorwegberm.
Samen met de provincie zal bekeken 
worden of deze ingreep ook in de Amadeus 
Stockmanslei kan worden toegepast. 

Dankzij jarenlange inspanningen  heeft het 
dodelijkste bombardement in de Benelux 
definitief een plaats gekregen in het 
collectieve geheugen. 

De lange stilte heeft plaats gemaakt voor 
een krachtig signaal tegen de waanzin van 
oorlog. Centraal in de herdenking stond de 
plechtige opening van het vernieuwde 
ereperk op de begraafplaats Mortsel-
Dorp. 

Hoofdspreker Herman Van Rompuy 
benadrukte hoe de Europese Unie als 
grootste verzameling democratieën ter 
wereld al generaties lang geen oorlog 
meer kent. Conflicten in de oniddellijke 
omgeving van Europa doen ons echter 
beseffen dat vrede niet vanzelfsprekend is: 
"De oorlog begint niet met bommen en 

geweren. Hij begint met woorden die van 
andere mensen onmensen maken, die 
men moet en straffeloos kan doden." 

We mogen fier zijn op de samenleving die 
we na WOII hebben opgebouwd, zo ook in 
Mortsel. Met het onrecht uit het verleden 
in het achterhoofd, moeten we blijven 
werken aan een welvarende samenleving: 
"We moeten, ondanks alles, mensen van 
hoop blijven", concludeerde Van Rompuy.

De voorbije herdenking is geen eindpunt. 
Om de herinnering in ere te houden, werd 
de vzw '5 april 1943' opgericht. Informatie 
over activiteiten en lidmaatschap is terug 
te vinden op www.5april1943.be. 

In veel steden en gemeenten staan de 
winkelstraten onder druk en dat is in Mortsel 
niet anders. Onze stad beschikt echter over 
heel wat troeven, die we ten volle moeten 
benutten.

Zowel klanten als handelaars zijn vooral 
tevreden met het ruime en gevarieerde 
aanbod en de bereikbaarheid met de fiets en 
het openbaar vervoer. Het voornaamste 
knelpunt is de aanhoudende leegstand van 
winkelpanden en de beperkte meerwaarde 
die nieuwe winkels doorgaans bieden. 
Globaal gezien ontbreekt het aan 
winkelbeleving. In het verkeer moet het 
overwicht van auto's en vrachtwagens 
bijgesteld worden in het voordeel van 
voetgangers en fietsers.

Patrick Hapers, Arnt Kennis en Fonds 
Jespers ontwikkelden op basis van deze 
resultaten een toekomstvisie, waarvan we 
hier enkele van de belangrijkste voorstellen 
meegeven. De kern van het winkelgebied 
loopt van het Stadsplein naar het 
Gemeenteplein. Om versnippering tegen te 
gaan, willen we het clusteren van winkels 
stimuleren op basis van kwaliteit en 
assortiment. Dit moet het straatbeeld 
overzichtelijker maken. 

De verkeerssituatie kan veiliger gemaakt 
worden door conflicten tussen fietsers en 
voetgangers te verminderen, meer toezicht 
te houden en fietsenstallingen te 
hergroeperen. Laden en lossen wordt 
beperkt tot bepaalde uren en plaatsen. De 
parkeergarage onder het Stadsplein moet 
beter worden benut. De kwaliteit van de 
woensdagmarkt wordt opgewaardeerd en 
het liefst uitgebreid met een markt voor 
specialiteiten op het Gemeenteplein, wat 
ook voor meer passage zal zorgen op de 
Statielei.

Het stadsbestuur nam al verschillende 
initiatieven die het winkelgebied 
ondersteunen. Zulke inspanningen komen 
beter tot hun recht binnen een totaalvisie, 
uitgevoerd en uitgedragen door een 
manager of een coach voor het 
winkelgebied. DIt laat toe om de evementen 
en de promotie te verbeteren, de 
reglementering aan te passen en te 
handhaven en een goede communicatie te 
verzekeren.

Ontdek de brochure over de toekomstvisie 
op mortsel.cdenv.be 

Subsidies garanderen 
voor cultuur en jeugd
Sinds 2016 worden de Vlaamse subsidies 
voor gemeentelijk cultuur- en jeugdbeleid 
niet meer afzonderlijk, maar via de grote 
pot van het Gemeentefonds overgemaakt 
aan de lokale besturen. Voor Mortsel 
bedroeg dit bedrag in 2015 nog meer dan 
€360.000. Het stadsbestuur kan in een 
volgende legislatuur beslissen om dit geld 
aan andere zaken te besteden, maar CD&V 
zal ervoor garant staan dat dit geld voor 
jeugd en cultuur gereserveerd blijft.  

Het vernieuwde ereperk op de begraafplaats Mortsel-Dorp voor de slachtoffers van het bombardement.

EEN TOEKOMSTVISIE VOOR DE 
WINKELKERN
CD&V Mortsel hield een enquête bij handelaars en bezoekers en formuleert 
voorstellen om de winkelkern toekomstbestendig te maken.




