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Wijblad  van CD&V-Mortsel jaargang 1 - September 2018

Samen de weg vooruit. 
Daar gaan we voor.
Chris Drexeler-De Ridder
» LIJSTTREKKER



>>  CD&V kiest onder leiding van onze gedeputeerde Ludwig Caluwé 
uitdrukkelijk voor een Provincie met Streken. Dit is een provincie die 
gemeenten ondersteunt als ze in streekverband samenwerken. Zeker 

Mortsel en de hele Zuidrand hebben veel baat bij het behoud van een sterke 
provincie. Dat bewijzen talrijke initiatieven, zoals de ontwikkeling van het 

landschapspark Frythout, het warmtenet bij Agfa-Gevaert, de verschillende 
fi etsostrades, de ontwikkeling van het Hof Ter Linden, de uitbouw van De 

Schorre, de fortengordel. De provincie heeft zich de voorbije jaren toegelegd 
op de ontwikkeling van detailhandelsbeleid. We staan klaar om die expertise ter 
beschikking te stellen van Mortsel om er opnieuw een levendige winkelstad van 

te maken. 

PROVINCIE ANTWERPEN
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1 LUDWIG CALUWÉ
> 57 jaar, Essen
> Gedeputeerde voor o.a. 

economie, landbouw, 
innovatie en fi nanciën.

2 WENDY WECKHUYSEN 
> 38 jaar, Rumst      
> Schepen Rumst en 

provincieraadslid

6 MIA MOORTGAT
> 66 jaar, Aartselaar                   
> Gemeenteraadslid

7 MOHAMMED EL HAJOUTI
> 37 jaar, Boom
> Nucleair toezichter Doel.   

Voorzitter overkoepelend 
platform adviescomités Boom. 

 Lid diversiteitsraad.
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  CDENVPROVANT

PROVINCIERAAD 
REGIO ANTWERPEN

1 LUDWIG CALUWÉ
2 WENDY WECKHUYSEN
3 KOEN DE COCK
4 DAAN DE VEUSTER
5 PATRICK JANSSEN
6 MIA MOORTGAT
7 MOHAMMED EL HAJOUTI
8 GALINA MATUSHINA
9 ERIK BLOCK

10 EDWIN DE CLEYN
11 ARIANE VAN DOOREN
12 SANDRA SUYKERBUYK
13 LUC ANTHEUNIS
14 RIT LUYCKX
15 SILKE LATHOUWERS
16 CAROLINE VAN DER HEYDEN
17 SANDER WOUTERS
18 SHANA TAEYMANS
19 ORRY VAN DE WAUWER
20 KATRIEN SCHRYVERS

16 CAROLINE 
VAN DER HEYDEN 
> 29 jaar, Lint  
> Bio-ingenieur en doctor 

in de milieutechnologie

17 SANDER WOUTERS
> 28 jaar, Schelle 
> Adviseur fi nanciën CD&V-

fractie Federaal Parlement

19 ORRY VAN DE WAUWER
> 30 jaar, Antwerpen 
> Vlaams parlementslid

20 KATRIEN SCHRYVERS
> 54 jaar, Zoersel 
> Vlaams Parlementslid en 

schepen in Zoersel
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“VOOR EEN 
PROVINCIE 

WAAR IEDEREEN 
MEE IS”

WENDY WECKHUYSEN
PROVINCIALE KANDIDAAT 

IN RUMST, PLAATS 2  

“WENDY IJVERT 
ALS BOEGBEELD 
MEE VOOR HET 

BEWAREN EN 
VERSTERKEN VAN 

DE OPEN RUIMTE IN 
DE RUPELSTREEK 

EN ZUIDRAND.”
LUDWIG CALUWÉ 

LIJSTTREKKER

Advertentie-Mortsel.indd   1 11/09/18   19:57

Op 14 oktober kiezen we ook een nieuwe 
provincieraad. Wij steunen Ludwig, Wendy 
en de andere kandidaten uit de regio! 



Begin dit jaar lanceerden Patrick 
Hapers en Arnt Kennis de CD&V-visie 
voor de winkelkern op basis van een 
enquête bij bezoekers en ondernemers. 

  

De voorbije weken merkten we dat enkele 
partijen onze voorstellen gretig op de 
Statielei gaan verkopen. We zijn blij dat 
onze ideeën een breed politiek draagvlak 
krijgen, maar nu moeten die zich nog 
vertalen in echte winkels.

Hier en daar wat losse maatregelen zullen 
niet volstaan; een manager voor de 

winkelkern heeft enkel nut als die een 
totaalvisie kan uitdragen die alle aspecten 
van aanbod, beleving, inspraak, mobiliteit 
en reglementering omvat. Een bruisend 
winkelhart of een veredelde inhaalstrook 
voor De Lijn? Kies voor visie.

MORTSEL
EEN STEM VAN EN 
VOOR MILLENNIALS

Millennials ervaren steeds meer druk 
om succes te boeken. Onze stad moet 
een gezonde balans tussen werkdruk en 
ontspanning bevorderen. 

Mortsel moet voor studenten een 
uitvalsbasis zijn waar we zowel samen 
kunnen studeren als ’s nachts van het 
openbaar vervoer gebruik kunnen maken. 

Mortsel moet voor gezinnen rust kunnen 
bieden in de vorm van veiligheid in alle 
wijken met als uitgangspunt 'evidence-
based' beleid. Mortsel moet voor iedereen 
een groen hart vormen, waar we samen 
bouwen aan een evenwichtige toekomst. 
Zo denken we onder andere aan 
elektrische laadpalen, fietsvriendelijke 
kruispunten, maar ook aan vlotte 

verbindingen met het openbaar vervoer.

CD&V Mortsel wil ook een representatief 
bestuur voor onze stad dat de algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur 
behartigt. Daarom roepen we alle jongeren 
op om te stemmen op een kandidaat die 
onze leeftijdsgroep vertegenwoordigt. Op 
deze manier zullen wij Mortsel duurzaam 
maken op een rechtvaardige manier, met 
een degelijke burgerparticipatie en met 
oog op de toekomst. Het is tijd dat de 
gemeenteraad moderniseert. Het is tijd 
dat meer jongeren een stem krijgen in de 
gemeenteraad. De tijd is gekomen dat wij 
als jongeren zelf onze toekomst mogen 
bepalen.
Andre Wang en Anton Geerts. 
#MillennialsInMortsel

»
CD&V Mortsel 
ondertekent Fietsdeal

Op de jaarmarkt ondertekende 
CD&V Mortsel de #Koningfiets 
Fietsdeal. “Ik verplaats me 
dagelijks met de fiets. Waarom? 
Omdat het goed is voor de eigen 
gezondheid, voor het milieu en 
voor de levenskwaliteit in onze 
stad. Hier willen we extra op 
inzetten” aldus lijsttrekker Chris 
Drexeler-De Ridder.

10 principes voor een 
fietsvriendelijker beleid

Samen met Vlaams parlementslid 
Orry Van de Wauwer ondertekenden 
onze kandidaten de Fietsdeal met 10 
principes om onze stad nog 
fietsvriendelijker te maken, zonder 
de auto weg te pesten. Naast 
duidelijke wegmarkeringen, goed 
uitgeruste fietspaden, werk maken 
van de belangrijkste 
fietsverbindingen en trage wegen in 
de stad, willen we ook de 
ondernemers en de inwoners 
betrekken. 
“We maken deze fietsdeal met de 
inwoners van Mortsel om het beleid 
door een fietsbril te bekijken. Hier op 
de jaarmarkt gingen we ook het 
gesprek aan. Vele mensen zien 
toekomst in een uitmuntend 
fietsbeleid”, besluit Chris. Ontdek de 
10 principes op onze website 
mortsel.cdenv.be en denk met ons 
mee!

Jongerenvoorzitter Andre Wang en Anton Geerts

Visie CD&V voor de winkelkern breed gedragen 



Verkiezingsslogans die verandering beloven zijn gemakkelijk te verzinnen, maar 
je moet ook de kandidaten leveren die de vernieuwing belichamen.

Onze ervaren lijsttrekker Chris Drexeler-
De Ridder wordt gedragen door nieuwe 
gezichten van verschillende generaties en 
achtergronden: studenten, jonge 
moeders, nieuwe Vlamingen, holebi’s, 
actieve en hyperactieve senioren… 

Deze nieuwe kandidaten kunnen 
natuurlijk rekenen op de steun van de 
vertrouwde gezichten op de lijst. Samen 
vertegenwoordigen ze de dynamiek en de 
diversiteit die Mortsel kenmerkt. 

Stuk voor stuk geloven zij in een Mortsel 
dat vooruitgaat (in alle betekenissen van 
het woord), met iedereen aan boord. Een 
stem voor CD&V is investeren in de 
toekomst van onze stad. CD&V is passé? 
Het rijmt wel, maar het klopt niet.     

Fons Jespers, voorzitter CD&V Mortsel

De toekomstgerichte lijst van CD&V Mortsel

Om geldig te stemmen kun je ofwel een lijststem geven bovenaan de lijst, op één 
of meerdere kandidaten stemmen op dezelfde lijst of een lijststem uitbrengen én 
op één of meerdere kandidaten op dezelfde lijst stemmen. Een blanco stem wordt 
niet meegeteld bij het verdelen van de zetels.

VORMGEVEN AAN 
VERANDERING EN 
VERNIEUWING

COLOFON

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

Uw lokale contactpersoon:
Patrick Hapers
(info@mortsel.cdenv.be)
mortsel.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/mortsel.cdenv

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/doe-mee/lid-worden
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