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Zet Mortsel in bloei!

Ook dit jaar gratis bloemenzaadjes!

Ook jij kan weer helpen om Mortsel (letterlijk) te laten bloeien! Dankzij onze 
bloemenzaadactie zorg je voor enkele vierkante meters wilde bloemen. Goed 
voor de natuur, de bijen, vlinders en vogels. En goed voor je humeur!

Bestel voor eind maart je wilde bloemenzaadjes via www.groenmortsel.be/
maakbijenblij en wij bezorgen je deze lente gratis een zakje zaadjes aan huis. 
Fleur er je tuin mee op of zaai een bloembak in op je terras.

Mortsel verdient het om te bloeien. Groen 
Mortsel wil dat de wijken terug kunnen 
bloeien en bruisen. Met plek om mekaar 
te ontmoeten, met groene ruimte waar 
plaats is voor een babbel, met een buurt-
winkel waar je ook lokale producten vindt. 
Wij willen open ruimte beschermen, onze 
leefomgeving vergroenen en ontharden - 
zo noodzakelijk door de klimaatverande-
ring die ons nu al parten speelt.

De huidige hoge energieprijzen zijn een 
drama voor wie het financieel niet gemak-
kelijk heeft. Overheden moeten de ergste 
gevolgen mee opvangen en steun verlenen 
aan wie het nodig heeft. Maar vooral ook 
investeren in de toekomst: hoe beter onze 
huizen geïsoleerd zijn en hoe meer we zelf 
energie opwekken, hoe minder we verbrui-
ken en dus betalen.

Door een bloeiend Mortsel rijdt ook een 
sterk Openbaar Vervoer. Groen zal zich er 
dan ook niet bij neerleggen dat er daarin 
gesnoeid wordt. Tram 7 lijkt gered maar 
wel ten koste van tram 15, die verdwijnt! 
Een Pyrrhusoverwinning dus, de reiziger 
verliest altijd. Dit kan niet voor Groen Mort-
sel. Wij blijven op de barricaden staan voor 
meer en beter openbaar vervoer.

Lees mee in deze G!ST hoe Groen wil zor-
gen dat Mortsel én de Mortselaars bloeien!



10 puntenplan voor 
het klimaat in Mortsel

Klimaatbeleid is niet (enkel) iets van grote internationale bijeenkomsten. 
Zeker op lokaal, gemeentelijk niveau kan er heel wat gebeuren. Met aan-
dacht voor specifieke lokale situaties. 
Groen Mortsel besteedt de komende jaren extra aandacht aan voorstellen 
rond een klimaatvriendelijke stad. Je zal deze 10 punten zien terugkomen in 
voorstellen op de gemeenteraad, acties en artikels in de G!ST. 
Omdat we zo ons steentje bijdragen aan de wereldwijde inspanningen én om 
Mortsel beter te beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering.
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Klimaatbeleid is sociaal 
beleid. Maatregelen moeten 
ook de meest kwetsbare 
mensen overtuigen.
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We planten meer bomen 
en vooral monumentale 
bomen die lucht zuiveren 
en levende airco’s zijn.
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Sociale woningrenovatie zorgt 
voor een lager energieverbruik. 
Goed voor het klimaat maar ook 
goed voor de portemonnee.
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De energieshift in Mortsel zorgt voor 
de goedkoopste energie en is 100 % 
duurzaam. We blijven pionieren met 
het warmtenet en koppelen Mortsel 
aan op deze groene warmte .
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Duurzame mobiliteit 
zorgt voor gezonde lucht, 
leefbare wijken en meer 
verkeersveiligheid.
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We stimuleren de lokale 
productie en verkoop 
van gezond voedsel.
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Lokaal winkelen vermijdt 
verplaatsingen, is voordelig voor het 
Mortsels winkelcentrum en geeft 
kansen aan buurtwinkels in elke wijk.
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Straten worden omgevormd 
tot klimaatstraten die koelte 
geven bij warme dagen en water 
bufferen bij hevige regen.
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De stadsdiensten worden 
klimaatneutraal en ondersteunen 
de Mortselaar in alle stappen om 
klimaatvriendelijke maatregelen 
te nemen.
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We ontharden Mortsel en creëren 
ruimte voor water en groen. 
Zo wordt Mortsel een waterspons 
waar bestaande natuur en water 
meer aandacht krijgen en natuurlijke 
waterbuffers het grondwater voeden.
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Mobiliteit en verkeer

De laatste jaren is de CO² uitstoot door 
verwarming in de Mortselse huishou-
dens gedaald. De uitstoot door het 
wegverkeer daarentegen is in Mortsel 
nog toegenomen. Doorn in het oog zijn 
de vele verplaatsingen door Mortsel 
van autoverkeer, maar vooral ook van 
zwaar vrachtverkeer. Vrachtverkeer 
dat niet in Mortsel moet zijn, moet 
verboden worden. Dat vindt ook het 
Mortsels stadsbestuur, maar de situ-
atie is nog steeds dezelfde. 
Groen wil dat Mortsel bij investeringen 
duidelijker voor de prioriteiten van het 
STOP-principe kiest: eerst Stappen, 
dan Trappen (fiets), dan Openbaar ver-
voer en dan Privé-vervoer.

STAPPEN 
Moet aangenaam en vlot
Na de inhaalbeweging die er de voorbij jaren voor de fietser 
gemaakt is, moet de focus nu dringend op de voetganger 
gezet worden.  In Mortsel hebben nogal wat voetpaden hun 
beste tijd gehad. Bij een heraanleg wordt volgens ons en 
daar waar mogelijk best voor halfverhardingen gekozen. Zo 
kan water in de bodem kan sijpelen én blijft het voetgan-
gersgedeelte  begaanbaar bovendien zonder vervelende 
verzakkingen. Maar ook kleine hindernissen moeten aan-
gepakt worden, sneller dan nu het geval is en vooraleer er 
accidenten gebeuren. Verkeerslichten moeten voldoende 
tijd geven om rustig over te steken, aan sommige kruispun-
ten in Mortsel is de oversteektijd voor voetgangers veel te 
kort! Tenslotte wil Groen Mortsel veel meer 'trage wegen' 
(paadjes tussendoor) zodat wandelen maximaal aange-
naam én veilig wordt.

TRAPPEN 
Nog hier en daar herinrichten
We juichen de verbeteringen en verbredingen van de fiets-
snelwegen - zoals het proefproject in de Amadeus Stock-
manslei - toe. Door heel wat straten om te vormen tot fiets-
straten wordt het STOP-principe in de praktijk gebracht. 
Voor sommige straten vragen we nog herinrichtingen om 
ze tot volwaardige fietsstraten om te toveren - een ver-
keersbord en een kleur bij het begin is vaak onvoldoende.

OPENBAAR VERVOER
Investeren in tram en bus
Kwaliteitsvol openbaar vervoer is een belangrijke hefboom 
in het klimaatbeleid én noodzakelijk om de mobiliteit in onze 
dichtbevolkte regio te verbeteren. Mortsel heeft alle troeven 
om hier verder een voortrekkersrol in te spelen. Met Groen 
in het stadsbestuur werd tram 15 in 2010 verlengd naar 
Boechout. We blijven vechten voor het behoud van onze 
twee tramlijnen en de verlenging naar Kontich. Dankzij een 
succesvolle petitie van Groen die door maar liefst elfduizend 
mensen werd getekend en andere succesvolle acties werd 
druk gezet om tram 7 te behouden. Heel veel inwoners lie-
ten ons weten dat het openbaar vervoer voor hen onmisbaar 
is. Investeren in tram en bus is dus een erg sociale keuze: 
voor mensen die minder mobiel zijn of beperkte financiële 
middelen hebben, is het openbaar vervoer vaak het enige 
mogelijke verplaatsingsmiddel.

PRIVÉ-VERVOER
Naar een goed circulatieplan
Wij vragen vanuit onze partij al bijna 10 jaar een globaal 
circulatieplan om het sluipverkeer uit onze woonstraten 
te weren. Maar tot hiertoe blijft het - zoals in Mortsel-dorp 
- jammer genoeg bij kleine ingrepen. Verkeersbeleid moet 
daadkrachtig zijn, daarom vinden we het stadsbestuur nu 
volop de kaart moet trekken van elektrische deelmobili-
teit. Dat levert veel voordelen : het is goedkoper, vermin-
dert het aantal auto's en bespaart veel plaats. Want on-
derzoek stelt dat 1 deelauto ongeveer 7 auto's vervangt. 
Daarmee kunnen per straat enkele  parkeerplaatsen 
onthard en vergroend worden wat zorgt voor verkoeling, 
gezondere lucht en meer waterinfiltratie.

Er kan nog veel meer!
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Wim, waarom ben je zo verknocht aan dit Open Landschap 
tussen fort 3 in Borsbeek en het Sportlandschap?
Wim: Er zijn hier heel wat vogels te spotten. Elk jaar kan je 
duizenden vogels zien passeren tijdens de herfsttrek. Door 
de natuurlijke trechter van open ruimte komen heel wat 
vogels samen boven Gasthuishoeven. Het blijft een spec-
taculair schouwspel, ook al verminderen de aantallen en 
verschillende soorten vogels. Weide- en akkervogels als 
patrijs en kievit zijn er veel minder, een roofvogel als de 
rode wouw zie je dan weer vaker.

Enkele jaren geleden stelde je een 
plan op om de natuur meer kan-

sen te geven. Wat is jouw visie 
op dit gebied en hoe zou je 

het vorm geven?
Wim: Je zou hier een ide-
ale mix kunnen realise-
ren van landbouw, natuur 
en recreatie. In mijn visie 
zou ik hier volop inzetten 

op korte keten landbouw. 
De producten kunnen dan 

op lokale markten vlakbij 
verkocht worden en evengoed 

is hier ruimte voor zelfplukinitia-

Wim Jacobs over Open Landschap Gasthuishoeven:

“Hier zou een ideale mix kunnen zijn van landbouw, 
natuur en recreatie voor alle Mortselaars”

Wim Jacobs aan het werk in de natuur

tieven. Door een grotere variatie zou je hier tientallen initi-
atieven kunnen opstarten en kunnen verschillende boeren 
aan de slag. Het biedt een ideale mix van lokaal voedsel, 
respect voor de natuur, mogelijkheden voor zachte recre-
atie (stappen, joggen, fietsen, vogelspotten, ...). Op die ma-
nier wordt Gasthuishoeven terug toegankelijk en aantrek-
kelijk voor elke Mortselaar.

Zorgt de huidige intensieve landbouw voor problemen?
Wim: Toch wel. Je hebt enerzijds de invloed van de veel-
vuldige bemesting op bodem- en waterkwaliteit. Daar-
naast komt ook ‘waterbuffering’ - het kunnen vasthouden 
van water - in het gedrang. Dat wordt in de toekomst nog 
belangrijker want zware regen zal meer voorkomen door 
klimaatverandering. De verschillende waterstroompjes 
doorheen het landschap duiden op de belangrijke buffe-
rende functie. Door intensieve landbouw wordt de bodem 
platgedrukt waardoor het water er bijna niet in doorsijpelt. 
Bij hevige neerslag wordt het water nu te snel afgevoerd 
richting Borsbeek en Deurne.
Door de overbemesting denk ik trouwens dat we moeten 
overwegen een aantal stukken van het landschap om te 
zetten in bos. De juiste boomsoorten kunnen overleven 
ondanks de bemeste bodem, zorgen voor waterbuffering, 
kunnen de bodem weer herstellen en leveren koelte en 
extra natuur in het landschap. Een bosstrook kan ook het 
beste om met overstromingen.

Als je de brug van de Krijgsbaan naar beneden rijdt richting luchthaventunnel, zie je op je rechterkant eerst het sportland-
schap en daarnaast een grote open ruimte liggen, die zich langs de spoorweg en de fietssnelweg uitstrekt tot Boechout. 
We trokken met Wim Jacobs doorheen dit Open Landschap Gasthuishoeven. Wim Jacobs is bio-ingenieur en grote vogel-
liefhebber. Hij tekende enkele jaren geleden een heel plan uit om het maximale uit deze open ruimte te halen.
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Michiel Hubeau, raadslid van 
Groen Mortsel en begaan met 
natuur, milieu en klimaat:

“De plannen en visie die Wim uit-
tekent, zijn erg aantrekkelijk. Een 

goede combinatie van landbouw, 
natuur en recreatie is ideaal voor dit 

gebied - het enige grote stuk open ruimte 
in Mortsel. Wij vragen het bestuur uitdrukkelijk om er 
meer aandacht aan te besteden. Onze Groen fractie is 
dan ook gekant tegen de plannen voor een busstelplaats 
op de plek van de oude sportvelden naast de luchtha-
ven waarmee 1,4 hectare (ongeveer twee voetbalvelden) 
open ruimte verhard zou worden. Het is teleurstellend 
dat ons stadsbestuur hier geen negatief advies voor gaf. 

In het sportlandschap is al veel geïnvesteerd - en dit niet 
allemaal met respect voor de omgeving - maar nu is het 
dringend tijd voor de rest van het landschap in Gasthuis-
hoeven. Ik geloof absoluut dat landbouw, natuur en re-
creatie met mekaar kunnen verzoend worden maar daar 
moeten wel inspanningen voor geleverd worden. Voor 
mij kunnen landbouwers dan echte ‘landschapsbou-
wers’ worden die zowel voedsel als een prachtig land-
schap voor Mortsel produceren!”

Ken je het 
burgemeestersconvenant?
Naar 40% CO

2
 reductie!

Dit zijn klimaatdoelstellingen waar heel wat Europese 
steden en gemeenten zich achter scharen. 
Mortsel tekende het convenant in 2015 en verbond 
zich er zo toe om 20% CO2-uitstoot te verminderen te-
gen 2020. Het convenant werd nadien vernieuwd, nu is 
de doelstelling om -40 % te halen tegen 2030. Doelen 
stellen is één zaak, ze halen een andere... en hier stelt 
Mortsel (net zoals vele andere gemeenten) jammer 
genoeg teleur. Volgens de meest recente cijfers haalt 
Mortsel voor zijn doelstellingen van 2020 maar 3% 
CO2 reductie (cijfers 2019) in plaats van de beoogde 
20%. Nog een hele weg te gaan om tegen 2030 40% 
te halen dus...

De klimaatdoelstellingen halen kan enkel door geza-
menlijke inspanningen van het Mortsels stadsbestuur 
en de Mortselaars. Hierbij is het de opdracht van het 
stadsbestuur om haar burgers een helpende hand te 
reiken. En er bijvoorbeeld voor te zorgen dat de eco-
logische keuze de meest logische keuze is. Groen 
Mortsel inspireert het stadsbestuur in de gemeente-
raad met eigen voorstellen. In de volgende uitgaven 
van G!ST zullen we dieper ingaan op ideeën uit ons 
10-puntenplan. 

Kleinschalige landbouw kan gecombineerd worden met 
natuur en recreatie.

Michiel Hubeau: Het Sportlandschap is al onevenwichtig ver 
doorgedrongen in deze open ruimte. Tijd voor investeringen 
in de natuur.
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klimaatverandering 
tweedehands 

Deelwagensystemen 

Win win dus! 

Isoleren 

premies 

renovatievoorschot

geitenwollensokken 

geregeld eens 

vegetarisch seizoensgebonden 

Dichtbij 
huis 

verpakkingsvrij 

 

STOP 

Huh wat? 
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Stad geeft veel troeven uit handen 

Het ontbreekt het huidige Stadsbestuur niet aan ambitieuze projecten. Halfweg tussen twee gemeenteraadsverkiezin-
gen, is het tijd om een balans te maken. Enkele van onze gemeenteraadsleden fietsten langs een paar van die projecten. 
We delen hun bezorgdheden met jullie.

Eerste halte : het centrum van Mort-
sel-Dorp. Het voormalig parochie-
centrum Lepelhof ligt er al jaren 
verwaarloosd bij. Het fijne weten we 
er niet van, enkel dat het tussen de 
nieuwe eigenaar De Ideale Woning en 
het stadsbestuur niet echt botert met 
als gevolg stilstand. Intussen is het 
verenigingsleven dat een onderkomen 
had in het Lepelhof uit Mortsel-Dorp 
weggetrokken.

Groen is er altijd voorstander van ge-
weest dat de stad het Lepelhof zou 
aankopen om de regie voor de nieuwe 
invulling van deze plek in eigen han-
den te houden. Ook hebben we er 
steeds voor gepleit om buurtbewo-
ners actief te betrekken bij de plannen 
voor deze centrale plek in het dorp. 
Het stadsbestuur heeft dat echter in al 
die jaren nooit gedaan.

We rijden verder naar De Meerminne. 
Keer op keer verslikt het bestuur zich 
daar in z'n eigen plannen. Bouwaan-
vragen die de regels overtreden, zor-
gen er ook hier voor dat de boel stilligt.

Hernieuwbare energie is één van de een-
voudigste dingen die je kan doen om het 
klimaat te helpen. Het zorgt ervoor dat 
minder fossiele brandstof moet worden ge-
bruikt en dus minder broeikasgassen de lucht 
in gaan en zorgt voor genoeg stroom om de ko-
mende jaren te elektrificeren. Als stad kan Mortsel 
hierin een voortrekkersrol spelen. Geen betere ma-
nier om dit te tonen dan door zonnepanelen op het 
vernieuwde stadhuis te leggen. Hiermee kan Mort-
sel echt een voorbeeld stellen. Ondanks de logische 
keuze en heel veel aandringen door onze groene 
fractie in de gemeenteraad doet het stadsbestuur 
dit niet. Een gemiste kans!

Zonnepanelen op 
het Stadhuis!

Vlakbij zien we de site van het vroe-
gere recyclagepark aan de Sint-
Benedictusstraat. Hier zijn plannen 
voor een nieuwe woonwijk. Groen is er 
voorstander van dat het hier echte in-
novatieve Eco-wijk wordt.

Waar kunnen we elkaar nog ontmoeten in de  wijken in Mortsel?

We passeren even de huidige biblio-
theek in de Eggestraat. Benieuwd wat 
er met de gronden gaat gebeuren wan-
neer de bib verhuist naar het stadhuis. 
Komt er een project met oog op de leef-
baarheid van de buurt? Om op te volgen.

Volgende halte: de voormalige kleu-
terschool ‘De Perenpit’ in de Van Pe-
borghlei. Hier wordt nu Edwardshof 
gebouwd. Ondanks aandringen van 
onder andere Groen, gesteund door 
vele buurtbewoners, komt ook hier zo 
goed als  geen gemeenschapsruimte.
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"Sociaal klimaatbeleid 
en wonen gaan 
hand in hand"

Wat betekent het klimaatbeleid voor onze por-
temonnee? Nu de energieprijzen de pan uit 
rijzen is dàt waar vele mensen van wakker lig-
gen. Zeker mensen met lagere lonen of uitke-
ringen. Energiecheques en BTW-verlagingen 
kunnen een beetje milderen maar op termijn 
zullen enkel structurele maatregelen zorgen 
voor een betaalbare factuur. Zo is bijvoorbeeld 
een menswaardig inkomen een van dé voorwaar-
den voor duurzame woonoplossingen voor iedereen. 
Maar dat is op dit ogenblik nog niet gegarandeerd want de 
laagste lonen en uitkeringen zitten nog steeds onder de armoe-
degrens. 
Als het gaat over sociale klimaatmaatregelen op vlak van wonen 
is uiteraard de sociale huisvesting van cruciaal belang.

Gemeenteraadslid Sara Waelbers legt uit: "We willen meer sociale 
huisvesting, waarbij klimaatbestendig bouwen en renoveren voorop 
moeten staan. Wonen is een Vlaamse bevoegdheid, maar ook de lokale 
overheid speelt een grote rol. Sociale woningen moeten zodanig ge-
bouwd of gerenoveerd worden dat bewoners er comfortabel en met zo 
weinig mogelijk elektriciteits- en stookkosten kunnen wonen. De stad 
Mortsel kan ervoor zorgen dat vergunningen hierop inspelen. De stad 
kan locaties voor sociale huisvesting faciliteren die gelegen zijn vlakbij 
openbaar vervoer en inzetten op deelmobiliteit, zodat er geen onder-
grondse parkeergarages moeten gebouwd worden die huisvesting no-
deloos duur maken."

Vele privéhuurwoningen zijn slecht geïsoleerd en mensen hebben 
vaak te weinig geld om toestellen met een hoog verbruik te vervangen.
Sara: "De sociale dienst van het OCMW heeft nu reeds aandacht voor 
energie. Zo is er het energiefonds waarbij wordt nagegaan of het sociaal 
tarief kan toegekend worden en mensen worden bijgestaan om zich in 
te schrijven voor een sociale woning. Maar we vragen uitdrukkelijk om 
werk te maken van meer huisbezoeken, waarbij een advies door een 
energiecoach kan gegeven worden en steun kan toegekend worden voor 
de vervanging door energiezuinige toestellen. Wat het OCMW ook kan 
doen is samen met de huurder de huisbaas actief en rechtstreeks aan-
spreken om maatregelen te nemen. Daarbij kunnen extra premies voor 
energiezuinige investeringen zoals dakisolatie of hoogrendementsbe-
glazing helpen." 

“Het renovatievoorschot helpt mensen écht”
"We hebben tenslotte ook creatieve ideeën nodig om de problema-
tiek aan te pakken," besluit Sara. "Zoals het renovatievoorschot. Voor 
veel Mortselaars die eigenaar zijn van hun woning zijn de kosten van 
een renovatie immers te hoog met als resultaat een hoge energiefac-
tuur en een slecht geïsoleerd huis, met vaak ook vochtproblemen. Voor 
deze Mortselaars pleit Groen Mortsel voor een renovatievoorschot dat 
gefinancierd wordt vanuit een Mortsels rollend fonds. Zo kan gezorgd 
worden voor lagere energiekosten, meer wooncomfort en een kleinere 
klimaatimpact. De eigenaars moeten dit bedrag pas terugbetalen wan-
neer de woning verkocht zou worden. Het geld vloeit dan terug naar het 
rollend fonds, waarmee een volgende eigenaar kan geholpen worden."
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Waar kunnen we elkaar nog ontmoeten in de  wijken in Mortsel?

We keren terug richting stadhuis. De be-
stemming van 't Parkske zal na de vol-
tooiing van het stadhuis een grondige ver-
andering ondergaan. Behouden we daar 
gemeenschapsruimte en groen of moeten 
die wijken voor bouwprojecten? Groen 
weet alvast wat kiezen...

We beëindigen onze tocht aan het zwem-
bad. Een mooie plek die veel mensen van 
Mortsel en omstreken kennen, goed be-
reikbaar en in het groen. Maar wat hadden 
we hier graag in een cafetaria gezeten. 
Niet zo lang geleden was die een ontmoe-
tingsplaats voor mensen die wachtten ter-
wijl hun kinderen aan het zwemmen waren 
of zich amuseerden in de speeltuin. De 
keuze om ze te vervangen door wat auto-
maten, is onbegrijpelijk. 

Een korte conclusie van deze tocht door 
Mortsel: de uitverkoop van eigendommen 
van de Stad moet stoppen. Waar je als stad 
de kaarten in handen hebt om voor toe-
komstgerichte projecten te gaan, mag je 
ze niet zomaar uit handen geven aan privé-
initiatief dat voor korte-termijn winst kiest. 
Groen pleit voor zeer strikte opvolging van 
deze projecten, en een maximale betrok-
kenheid van de buurtbewoners.
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Welke toekomst voor de 
luchthaven van Deurne?

Burgerplatform Vliegerplein verzamelt voorstellen om het luchthavengebied een betere bestemming te geven.

Naast de luchthaven wil De Lijn een nieuwe busstelplaats 
bouwen, daar waar zich nu nog het oude baseballveld 
bevindt. Dat de stelplaats - die nu in dichtbevolkt gebied 
Zurenborg ligt - wil verhuizen, daar hebben we als Groen 
Mortsel begrip voor. Maar waarom naast de luchthaven? 
Op die manier wordt er immers een lager gelegen water-
bufferende ruimte verhard. Maar da's niet het enige be-
zwaar. Er is ook de bijkomende verkeersdruk op de R11 in 
Mortsel en Groenenhoek in Berchem. Bovendien werden 
er op de luchthaventerreinen de laatste jaren al verschil-
lende bouwmisdrijven gepleegd.

De luchthaven van Deurne kwam de laatste tijd veel in het nieuws. Zo was er in augustus 2021 
plots een aanvraag voor een ‘eeuwigdurende vergunning’.  Net nu, wanneer er klimaatmaatre-
gelen genomen moeten worden. Gelukkig waren er duizenden bezwaarschriften, waardoor de 
luchthaven haar aanvraag onlangs ingetrokken heeft. De uitbater van de luchthaven moet tegen 
juni 2024 een nieuwe milieuvergunning hebben, anders gaat de luchthaven dicht.

Komt er ook een gloednieuw pretpark naast de busstel-
plaats en de luchthaven? Jack Schoepen, zoon van Bob-
bejaan, heeft al interesse getoond om er een themapark 
“Captain Jack” te ontwikkelen. Wij zien dat niet zitten. 
Groen wil van deze mooie strategische ruimte tussen stad 
en rand iets maken dat een meerwaarde heeft. Daarom 
ondersteunden we de oproep van burgerplatform Vlieger-
plein “190 voorstellen voor 190 ha”. Er is zo veel mogelijk: 
park, recreatie, water.... Daarover willen we samen met de 
buurt nadenken en haalbare voorstellen uitwerken.
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Een pretpark?
Te zot voor woorden. 

Kies liever voor meerwaarde

Een busstelplaats?
Nog méér verkeersdruk en 
een waterbufferruimte die 

wordt verhard
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Nadat er blijkbaar bij Mortsel vruchteloos aangeklopt was 
om te fusioneren ("Bortsel" of "Morsbeek" klonken toch 
niet zo goed...), gaat onze buurgemeente Borsbeek uit-
zoeken of ze binnen enkele jaren een volwaardig district 
van Antwerpen kan worden. Dat nieuws werd eind januari 
bekend. Hoe zit het eigenlijk met Mortsel? Bestaan er ook 
plannen om van Mortsel een Antwerps district te maken? 
Neen. En als het van Groen Mortsel afhangt gebeurt dit 
nooit. We zijn uiteraard wel voorstander van doorgedreven 
samenwerking tussen steden en gemeenten, maar een 
district? Neen. Een district heeft over belangrijke zaken 
immers geen eigen beslissingsbevoegdheid. Zo is het 
maar de vraag of het doortrekken van tram 15 tot Boechout 
gebeurd zou zijn onder Antwerps bestuur.... want een vrije 
tram- en busbaan ten koste van rijstroken voor de auto 
past niet in het beleid van onze grote buur. Benieuwd trou-
wens hoe Borsbeek zijn kritische houding tegenover de 
luchthaven van Deurne zal aanhouden...

Op de Algemene Vergadering van Groen Mortsel – noodgedwongen online – klonken we op een mooi 
en gezond 2022. Drankjes en hapjes van de Wereldwinkel werden per fiets aan huis geleverd. 
We wensen hierbij ook onze lezers van harte het allerbeste voor dit jaar!

In Memoriam 

RIK MOONS
20 januari 1936 – 3 december 2021
 
Op 3 december namen we af-
scheid van een groene pionier. 
In 1973 richtte Rik Moons mee 
het Mortsels Aktiekomitee 
Leefmileu (MAL) op. Een stevi-
ge, combattieve werking werd 
op poten gezet en het ledenblad ’t Asfaltvreterke zorgde 
voor leefmilieu-informatie over Mortsel, maar ook rui-
mer.  Acties als die van Red den Berm volgden, en door 
contacten met Luc Versteylen stond Rik mee aan de wieg 
van "Anders Gaan Leven" en de Groene Fietsers.

In 1979 werden de eerste Agalev lijsten opgemaakt met 
Rik op de senaatslijst. Bij de gemeenteraadsverkiezingen 
in 1982 scoorde Agalev (de voorloper van Groen) in Mortsel 
met ruim 11% de beste uitslag in Vlaanderen, wat met-
een drie verkozenen in de gemeenteraad opleverde. Rik 
zat twee legislaturen in de Mortselse gemeenteraad voor 
Agalev.

Eenmaal op pensioen verhuisde Rik naar Testelt, om en-
kele jaren geleden samen met zijn 
vrouw Greet (mee op de foto) in het 
Woonzorgcentrum Capenbergh (grens 
Mortsel-Boechout) te komen wonen.

Rik overleed op 3 december. Hij zal bij 
velen voor altijd een speciale plek in 
het hart blijven hebben.

Met dank aan Paul Van Dyck, die een 
mooi eerbetoon aan Rik schreef (te le-
zen op onze website).

Mortsel een district van 
Antwerpen? Nee bedankt!



PFAS/PFOS in Mortsel: 
duidelijkheid graag!

PFAS/PFOS/PFOA,… zogenaamde ‘eeuwige chemicaliën’, stof-
fen dus die eeuwig in de natuur en in ons lichaam achterblijven. 
Ze kwamen de afgelopen maanden vaak in het nieuws. Na het 
PFOS-schandaal bij 3M in Zwijndrecht zitten heel wat mensen 
met vragen. 
Ook vele Mortselaars deelden hun bezorgdheid met ons, zeker 
nadat de chemische stof ook op vele andere plaatsen in Vlaan-
deren gevonden werd. 

Vanuit de oppositie nemen we die bezorgdheden mee om het 
Mortselse stadsbestuur geregeld te ondervragen. We willen 
dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt of er ook in Mort-
sel plekken zijn waar PFAS aanwezig is of vermoed kan wor-
den. Zonder onnodige ongerustheid te veroorzaken vinden we 
transparantie en informatie in zo'n gevoelige gezondheids-
kwesties van het allergrootste belang. 

Ook willen we dat er de nodige voorzichtigheid aan de dag gelegd 
wordt bij activiteiten die de vervuiling eventueel verspreiden. 
Daarom bijvoorbeeld vroegen we vanuit Groen om bodemstalen 

te nemen op de plek waar De Lijn op Mortsels grondgebied 
een nieuwe busstelplaats wil bouwen. Want vlak ernaast 

is er een voormalige oefenplaats voor vliegtuigbranden 
en zoals geweten komt PFAS vaak voor in brandblus-
schuim. Metingen in (volks)tuinen in Mortsel zouden 
voor geruststelling kunnen zorgen, maar dat ge-
beurt niet.

We willen graag een vinger aan de pols blijven hou-
den en horen graag met welke vragen je nog zit.

Ga naar www.groenmortsel.be/pfas en laat het 
ons weten als je meer info over PFAS wil van de 
Stad Mortsel en laat je vragen achter.  Wij zorgen 
ervoor dat deze vragen gesteld worden. 

COLOFON • Gemeenteraadsleden: Ingrid Pira, Walter Duré, Peter Mous, Sven Cooremans, Nadia Saouti, 
Sara Waelbers, Jitse Born, Michiel Hubeau  • Leden BCSD: Nadia Saouti en Peter Hardy
Opmaak en druk: De Wrikker, Berchem  • Gedrukt op 100% niet-chloorgebleekt gerecycleerd papier

Verantwoordelijke uitgever: Walter Duré, voorzitter Groen Mortsel, Rubensstraat 36, Mortsel, 0495/53 06 90
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Doe mee! Contacteer ons via info@groenmortsel.be

MORTSEL

Sven-Walter-Nadia-Michiel-Peter-Jitse-Sara-Ingrid
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