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Sinds het voorjaar van 2022 werd het aantal treinen tussen Antwerpen en Brussel 
met stopplaats in Mortsel-Oude God gehalveerd van 2 naar slechts 1 trein per uur. 
Heel wat pendelaars gebruiken deze verbinding. Het is dan ook onaanvaardbaar 
dat zij in de kou gezet worden, of op propvolle treinen terechtkomen. Plan je werk-
privétijd maar eens met maar één trein per uur...  

Openbaar vervoer voorkomt files en is een duurzame manier van verplaatsen. Er 
moet hier dus net op ingezet worden in plaats van treinen te schrappen. Het is ons 
gelukt om tram 7 en tram 15 te redden dankzij jullie massale steun. Help ons nu 
om ook de vermiste treinen terug te vinden. Zo sturen we een sterk signaal naar 
de NMBS om opnieuw meer treinen in Mortsel te laten stoppen.

Gezocht: Vermiste treinen 

    te

VERMIST
Trein van 8u47

Sinds januari stopt er nog

maar één trein per uur in elke

richting in Mortsel - Oude God. 

De tweede trein moet zo snel

mogelijk terug komen.

teken jij mee de petitie? 

groenmortsel.be/mortselOG

Verantwoordelijke uitgever: Jitse Born Guido Gezellelaan 105/0

 Bestel een affiche 
voor de trein die jij het hardste mist 
op groenmortsel.be/afficheoudegod

Teken de petitie  
op groenmortsel.be/mortselog 

of scan de QR-code

Mortsel-Oude-God



2 G!ST voor Mortsel

Klimaatbeleid is sociaal beleid. 
Maatregelen moeten ook de meest kwetsbare 
mensen bereiken.

Sociale woningrenovatie zorgt voor een lager 
energieverbruik. Goed voor het klimaat maar 
ook goed voor de portemonnee

Duurzame mobiliteit zorgt voor gezonde lucht,
 leefbare wijken en meer verkeersveiligheid

We ontharden Mortsel en creëren ruimte voor 
water en groen.  Zo krijgen natuur en water in 
Mortsel meer aandacht en wordt het grondwater 
op peil gehouden

Straten worden omgevormd tot klimaatstraten 
die koelte geven bij warme dagen en water 
bufferen bij hevige regen

We planten meer bomen en vooral monumentale 
bomen die lucht zuiveren en levende airco’s zijn.

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.

We stimuleren de lokale productie en verkoop 
van gezond voedsel 

Lokaal winkelen betekent minder verplaatsingen, 
is voordelig voor het Mortsels winkelcentrum en 
geeft kansen aan buurtwinkels in elke wijk

De stadsdiensten worden klimaatneutraal en 
ondersteunen de Mortselaar in alle stappen om 
klimaatvriendelijke maatregelen te nemen.
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10 puntenplan voor 

het klimaat in Mortsel

De klimaatverandering is volop bezig. We voelen de 
gevolgen: droogte, hitte en overstromingen druk-
ken ons met de neus op de feiten. Een stad als 
Mortsel kan heel wat doen om de klimaatverande-
ring af te remmen maar zeker ook om de kwalijke 
gevolgen zo goed mogelijk op te vangen. Groen 
Mortsel werkt met een 10-puntenplan de komende 
jaren aan een meer klimaatbestendig Mortsel.

Groen vraagt meer vergoeding 
voor onthaalouders

Net als in andere steden en gemeenten is er ook in Mortsel 
een tekort aan plaatsen in de kinderopvang. Groen vraagt dat 
de Stad Mortsel zijn steentje bijdraagt om de financiële onder-
steuning van de onthaalouders te verhogen via de materiaal-
vergoeding. Dit moet het aantrekkelijker maken om onthaal-
ouder te worden en te blijven.

UIteraard kan ook Mortsel geen wonderen doen maar er is wel 
een eenvoudig middel dat ze kan inzetten: onthaalouders krij-
gen van de Stad een 'materiaalvergoeding' om nieuw materiaal 
aan te kopen voor hun opvang (denk aan speelgoed, bedjes, 
verzorgingskussen,...). Deze vergoeding bedraagt momenteel 
€ 0,25 per kind per opvangdag en is gekoppeld aan de voor-
waarde om blijvend vorming te volgen. Op een maand tijd kan 
een onthaalouder zo maximum €40 krijgen (bij een fulltime be-
zetting van 8 kinderen).

Gemeenteraadslid Nadia Saouti stelt op de gemeenteraad van 
december voor om deze materiaalvergoeding te verhogen naar 
€ 0,75 per kind per dag. Een kleine inspanning voor de Stad 
maar een mooie extra om bestaande onthaalouders te onder-
steunen en nieuwe te motiveren. En een belangrijke investering 
in de toekomst van onze kinderen!

Het ‘Sociaal Zonneplan’:  goedkope zonne-energie voor iedereen
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Groen wil een 'Sociaal Zonneplan' voor Mortsel. Dat wil zeggen dat 
alle openbare gebouwen zonnepanelen krijgen waar het mogelijk is. 
Overschotten die niet in het gebouw zelf gebruikt worden, delen we 
met de Mortselaar via een energiegemeenschap. Michiel Hubeau, 
gemeenteraadslid van Groen Mortsel ziet vele voordelen: “Dankzij 
die zonnepanelen hebben we een goedkope, fossielvrije en lokale 
energiebron en kunnen we goedkope elektriciteit aanbieden aan 
burgers die problemen hebben met hun facturen. Een viervoudige 
winstsituatie. Snel werk maken van zo een sociaal Zonneplan voor 
Mortsel dus”.

Op heel wat daken van stadsgebouwen is meer dan genoeg plaats 
voor zonnepanelen. De extra stroom die geproduceerd wordt en die 
niet ter plaatse gebruikt wordt, kan via de regeling rond energiege-
meenschappen relatief eenvoudig gedeeld worden met de inwoners 
van Mortsel. Zo kan Mortsel met de investering in zonnepanelen niet 
alleen haar eigen stroomverbruik lokaal en duurzaam maken. Ook 
Mortselaars die het meest in nood zijn door de hoge facturen kunnen 
zo gebruik maken van goedkope stroom. Niet alleen een groene en kli-
maatvriendelijke keuze dus maar tegelijkertijd een sociale maatregel.

"In de loop van 2023 zouden we dak na dak nieuwe zonnepanelen moe-
ten zien verschijnen," vertelt Michiel Hubeau. “De terugverdientijd van 
zonnepanelen maakt het een topinvestering, terwijl er ook heel wat 
voordelen zijn voor het klimaat. Via zogenaamde energiegemeen-
schappen wordt de stad eigenlijk zelf een stroomverdeler. Mortsel zou 
op dit vlak bij de pioniers kunnen zijn en een duidelijk sociaal gelaat 
laten zien in deze energiecrisis."

Energiegemeenschappen 
verdelen goedkope energie

Sinds 2022 is het mogelijk om zelf gepro-
duceerde elektriciteit te verdelen en zo een 
“energiegemeenschap” te vormen. Niet en-
kel gemeenten kunnen hierdoor gemakke-
lijk stroom delen maar ook particulieren of 
coöperaties. Zo pionierde sociale woonwijk 
Otterbeek in Mechelen bijvoorbeeld: een co-
operatie legde er meer dan 700 zonnepane-
len op huurwoningen. De bewoners kunnen 
nu dankzij de energiegemeenschap goedko-
pe groene stroom gebruiken. Een voorbeeld 
waardoor we ons graag laten inspireren..

Het ‘Sociaal Zonneplan’:  goedkope zonne-energie voor iedereen

Een betaalbare oplossing 
voor mensen die zelf 
geen zonnepanelen 
kunnen installeren.
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Verdubbeling standplaatsen Cambio

Het gebruik van deelwagens zit in de lift in Mortsel. Bovenop de al 
bestaande zes standplaatsen voor Cambio, komen er nog eens zes 
bij. Groen juicht dit toe!

Het wordt steeds gemakkelijker om in Mortsel gebruik te maken van 
'deelmobiliteit': naast Cambio zijn er de volledig elektrische wagens 
van Partago (en in een deel van de stad ook van Greenmobility). Voor 
deelfietsen heb je sinds kort eveneens meer keuze: de oranje fietsen 
van Donkey Republic komen de Blue Bikes versterken. 
Wist je dat Partago samen met ZuidTrant ook een deelbakfiets 
ter beschikking stelt? In combinatie met het netwerk van open-
baar vervoer in Mortsel, zijn er steeds meer alternatieven 
voor de auto.

 Info op cambio.be, partago.be, donkey.bike/nl en blue-bike.be 
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Geen dure brug over de fortvijver!
De (noodzakelijke) renovatie van het Stadhuis kost miljoenen meer dan begroot. Het stadsbestuur 
heeft lang vastgehouden aan haar plan voor een brug over de fortvijver, een brug, die minstens 1,5 mil-
joen euro zou kosten!! Voor Groen is het duidelijk: op het moment dat we te kampen hebben met een 
financiële crisis die veel mensen treft, is het onverantwoord om zoveel geld te geven aan een onnodig 
prestigeproject. Het geld kan veel beter gespendeerd worden in deze tijden... We dienden in de ge-
meenteraad dan ook het voorstel in om de brug uit de meerjarenplanning te schrappen. We waren dan 
ook erg verheugd dat het stadsbestuur is ingegaan op onze vraag en de brug uit haar plannen haalde.

Acties van    hebben resultaat!

Gelukkig geen 
koude douches!
Besparen op energie, daar staan we als Groen wel achter. Maar 
maatregelen moeten weloverwogen zijn en niet zoals het voor-
stel om uit alle douches in de Mortselse sportgebouwen enkel 
nog koud water te laten stromen. Dat is een besparing die ons 
wel wat te ver gaat, op kap van sporters en clubs. Het zou spor-
ters snel huiswaarts doen keren om daar een warme douche te 
nemen. Ook slecht nieuws voor de cafetaria en het sociaal weef-
sel natuurlijk.... Daar konden we dus niet mee akkoord gaan. We 
steunden het protest van de sportclubs en na onze tussenkomst 
in de gemeenteraad besliste het stadsbestuur om de maatregel 
terug te draaien! Oef
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Acties van    hebben resultaat!

In de vorige G!ST schreven we nog hoe het 
bestuur wilde volharden/verharden en 
natuur aan Klein-Zwitserland en de Hoe-
ve wilde opofferen om te kunnen bouwen. 
Groen ging rond in de buurt met een sterk 
onderbouwd bezwaarschrift en de oproep 
om tegen de aanvraag in verzet te gaan. 
Na sterke actie en overtuigende bezwaren 
van de buurt en de Gemeentelijke Com-
missie Ruimtelijke Ordening (GECORO) 
lijkt het bestuur nu ook overtuigd van het 
belang dat dit perceel natuur behouden 
blijft. Voor Groen-raadslid Michiel Hubeau 
is het een overwinning. “Dat het stadsbe-
stuur dit stukje natuur per se wilde verka-
velen was voor ons en vele anderen echt 
te gek voor woorden. Maar eind goed, al 
goed! Blij dat we samen met de buurt-
bewoners het stadsbestuur tot andere 
inzichten hebben gebracht. Ondertussen 
is het stukje groen zelfs opengesteld voor 
het publiek,” zegt Michiel.

Gemeenteraadslid Michiel Hubeau stelde 
voor om voetgangers of fietsers niet mee 
in de rij tussen de auto’s en bestelwagens 
te laten staan. Veel starten en stoppen 
zorgt voor heel wat uitlaatgassen. IGEAN, 
dat het recyclagepark uitbaat, ging ak-
koord en deed het nodige.

In Mortsel kan je nu als fietser of voet-
ganger langs de Cantecroylaan het park 
binnengaan en ritsen met de aanschuif-
rij van auto’s en bestelwagens. Het moet 
mensen die maar een kleine hoeveel-
heid afval hebben ook stimuleren om hun 
parkbezoek te voet of met de fiets te doen. 
Beloning: een korte aanschuifrij! 

Behoud van natuur naast 
Klein-Zwitserland en Hoeve Dieseghem

Fietsers en voetgangers kunnen sneller 
binnen in het recyclagepark van Mortsel
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Alternatief voor de luchthaven

Een verbindingspark tussen 
Borsbeek, Mortsel, Deurne en Berchem

Een alternatieve invulling voor het luchthaventerrein. 
Je herkent bovenaan Fort 3 van Borsbeek en rechts de aanzet naar Klein Zwitserland.

De eerste fase van de ‘renovatiewerken’ 
aan de luchthaven van Antwerpen is in-
tussen achter de rug. Groen kreeg hier-
over veel vragen van verontwaardigde 
en ongeruste buurtbewoners. Ondanks 
de verliezen die “Antwerp Airport” al 
jaren opeenstapelt, blijft de Vlaamse re-
gering hardnekkig subsidies toekennen 
aan deze bodemloze put. Nochtans gaf 
toenmalig minister van verkeerswezen 
Alfred Bertrand al in de vroege jaren 
1960 aan dat de luchthaven van Deurne 
opgeheven zou worden zo gauw de au-
tosnelweg naar Zaventem klaar was. In 
de ontwerp-gewestplannen van de ja-
ren ‘70 staat het terrein ondubbelzinnig 
ingekleurd als parkzone. Intussen is de 
snelwegverbinding al lang een feit, en 
er is ook een snelle rechtstreekse trein-
verbinding. Toch blijven machtige lob-
bygroepen via de Vlaamse overheid de 
luchthaven kunstmatig in stand houden.

Desondanks vinden veel burgers dat het 
hoog tijd is voor een alternatieve invul-
ling. Zeker met de huidige klimaat- en 
biodiversiteitscrisis wordt deze kwestie 
steeds urgenter. Naar aanleiding van een 
oproep die Groen vorig jaar lanceerde, 
maakten twee inwoners van Mortsel dit 
plan voor een groot verbindingspark 
tussen Borsbeek, Mortsel, Deurne en 
Berchem. Het plan omvat zowel zones 
voor natuur, sport en recreatie als ruimte 
voor zorg, innovatie en onderwijs. Dit is 
wat Vlaanderen nodig heeft anno 2022 …

Meer info en tekeningen van dit plan via 
groenmortsel.be/een_verbindingspark.
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We herdenken 80 jaar 
bombardement op Mortsel. 
Doe mee!
Op 5 april 1943 kwamen bij het bombardement op Mortsel 
936 mensen om, waaronder 250 kinderen. In 2023 is het 80 
jaar geleden dat deze tragedie onze stad overkwam. Stad 
Mortsel en de vzw 5 april 1943 willen het bombardement ge-
past herdenken. Daarom zoeken ze 936 vrijwilligers om 'pe-
ter of meter' te worden en om de 936 slachtoffers op 5 april 
2023 zichtbaar te maken op het Stadsplein. Het enige wat je 
moet doen is op 5 april tussen 14.45 en 15.45 uur aanwezig 
zijn op het Stadsplein. 
Doe dit alleen of samen met je familieleden, 
vrienden of collega's en maak er mee een 
prachtige herdenking van. 
Registreren kan via de volgende link: 
mortsel.be/vrijwilliger5april2023 
of een bezoekje aan het stadsonthaal. 
Het programma vind je op: 
mortsel.be/80jaar5april. 
Over de vzw lees je meer op: 5april1943.be

Deel je 
nieuwjaarswensen 
voor onze stad
Alweer een jaar voorbij... een bijzonder bewogen jaar waarin 
we de naschokken van een pandemie moesten verwerken. 
Tegelijk werd terug werkelijk wat we dachten dat onmogelijk 
was: een oorlog op Europese bodem. Vlakbij huis. Gruwelijke 
agressie belandde via de media in onze huiskamers. Ook in 
Mortsel kwamen vluchtelingen aankloppen, die op onze soli-
dariteit konden rekenen. 
Solidariteit zal ook in het nieuwe jaar 2023 broodnodig zijn om 
buren in onze stad bij te staan die het 
financieel moeilijk hebben door de 
energiecrisis en gestegen prijzen. 
Toch willen we ook optimistisch voor-
uitkijken! Want 26000 Mortselaars 
kunnen ook in moeilijke omstandig-
heden er samen voor zorgen dat 2023 
een mooi jaar wordt. “Yes we can!” 
We zijn benieuwd naar jouw wensen 
voor onze stad voor het volgende jaar. We horen ze graag! Ga 
naar de website via de link of de QR-code, en geef ze ons door.

We wensen je een mooie eindejaarsperiode en alvast een 
pracht van een 2023!

Een workshop kan ook!
Die nieuwe klanten zijn ook welkom voor 
een workshop op zaterdag. Vaak worden 
deze gegeven door lokale makers waarvan de 
producten in de winkel verkrijgbaar zijn. Zo leren klanten 
de persoon en het proces achter het product kennen en 
gaan ze naar huis met een eigen creatie en een dosis 
nieuwe kennis die ze op hun beurt weer kunnen delen 
met anderen.
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Cadeautjes met een verhaal
Ergens halverwege de Statielei prijkt de kleine maar op-
vallende gevel van 'Plume', een winkel waar je plantjes 
vindt, interieurproducten, cadeautjes, kaartjes en nog veel 
meer. "Een product is niet zomaar een product. Het is een 
verhaal - het zijn verschillende verhalen," staat er te lezen 
als je binnenkomt. In de winkel hangt bij elk product een 
kaart met een beetje uitleg over "Het object - het materiaal 
- de maker". Woorden als 'duurzaam', 'eerlijk' en 'gerecy-
cleerd' komen opvallend vaak terug in de beschrijvingen. 
Stefan en Michelle, de sympathieke eigenaars, vertellen je 
met plezier nog wat meer over het verhaal achter wat er in 
de winkel staat.

"Wij kiezen bewust voor producten en partners met een ver-
haal," vertelt Michelle. "We werken voornamelijk samen met 
kleine en vaak lokale ondernemers die goed nagedacht heb-
ben over hun product en hoe en waar het gemaakt wordt. We 
streven naar een aanbod voor elke leeftijd, voor elk budget, 
voor elke gelegenheid." En wat al opviel op de kaarten met 
uitleg: "Algemeen gezien gaan we voor puurheid, vakman-
schap en vernieuwing."

Op de Statielei in Mortsel
Michelle bracht haar jeugd door in Mortsel en liep er school, 
ging naar de scouts en heeft er haar vrienden. "De eerste ja-
ren waren natuurlijk een uitdaging. Inmiddels zijn we al bezig 
aan ons vijfde jaar op de Statielei en zijn we hier heel tevre-
den! Het merendeel van onze klanten bestaat uit een heel 
fijn vast en vertrouwd publiek, wat vaak zorgt voor een leuke 
babbel en altijd voor een leuke sfeer. Al verwelkomen we met 
plezier ook nieuwe klanten natuurlijk!" besluit Michelle met 
een glimlach.

groenmortsel.be/deel-jouw-nieuwjaarswens



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

www.groenmortsel.be   M GroenMortsel   P @groenmortsel

Doe mee! Contacteer ons via info@groenmortsel.be

 Investeren in hernieuwbare energie: deze investering 
pakt zowel de energie- als de klimaatcrisis aan. Boven-
dien is hernieuwbare energie de enige energie die daalt 
in prijs:
• Investeren in Wind op zee: maal drie tegen 2030 zodat 

elk gezin kan genieten van door België geproduceer-
de 'Noordzeestroom' - een keuze voor de toekomst.

• Investeren in Groene waterstof: Onze industrie, 
zwaar transport en scheepvaart heeft deze energie-
bron nodig als alternatief voor gas. Groene waterstof 
is nodig om klimaatneutraal te kunnen worden. Bel-
gië zal dankzij onze minister deze boot niet missen.

 Sociaal tarief uitgebreid: de beste bescherming voor 
de meest kwetsbare gezinnen. Dankzij minister Van der 
Straeten zijn nu 1 miljoen gezinnen beschermd tegen 
energiearmoede door de felle prijsstijgingen

Fors investeren in 
hernieuwbare energie

Steunmaatregelen 
voor alle Belgen

Overwinsten aanpakken

Sociaal tarief uitgebreid

 Steunmaatregelen voor iedereen: onze minister voerde 
verschillende steunmaatregelen in om de factuur te verlich-
ten. Voor een gemiddeld gezin met een gemiddeld verbruik 
komen alle maatregelen samen neer op een korting van 
meer dan 1500 euro voor een jaar.

 Overwinsten en hoge gasprijzen aanpakken: Profiteren 
van oorlog is nooit oké.
• Overwinsten door energiebedrijven aanpakken: omdat 

het onaanvaardbaar is dat bedrijven recordwinsten ma-
ken, terwijl een recordaantal mensen moeite heeft met 
het betalen van hun facturen! De overwinsten zullen wor-
den teruggevorderd en teruggegeven aan de bevolking. 

• Prijsplafond voor gas: De gasprijs is nu onaanvaardbaar 
hoog. Minister Van der Straeten werkt in Europa heel 
hard aan een 'prijsplafond': een afspraak dat we niet 
méér betalen dan een bepaald bedrag. Dat komt recht-
streeks alle burgers ten goede. 

Tinne Van der Straeten is minister van Energie in de federale regering. 
Ze voert een toekomstgericht beleid na 20 jaar stilstand. 

Minister Tinne Van der Straeten 
maakt het verschil

Moedig beleid

in moeilijke tijden


