
MORTSELAARS NEMEN HET HEFT IN EIGEN HANDEN!

WWW.MORTSELLEEFT.BE



“Positieve Mortselaars die van Mortsel opnieuw 
een sterk merk willen maken. Een Mortsel dat 
leeft!” dat is kort samengevat waarvoor Mortsel 
Leeft! staat, zegt voorzitter Rudy Ceulemans.

Door de enorme bijval die Mortsel Leeft! oogstte op 
sociale media, groeide met de dag de overtuiging 
om er een volwaardige burgerbeweging van te 
maken. Dat was de start voor een constructieve 
samenwerking tussen de bezieler van Mortsel Leeft!, 
Kurt Van Camp, en de bestaande Mortselse
beweging mortsel-anders.  

“We willen vooral een erg positief verhaal brengen”, 
stelt lijsttrekker Naranjo Decamps.  Door een veel 
directer contact met de Mortselaars willen we van 
Mortsel een levendige en hippe stad maken.

Rudy Ceulemans
Voorzitter Mortsel leeft!
rudy@mortselleeft.be
0477-77.04.68  

GEGROEID 
VANUIT HET HART 
VAN MORTSEL.



LEVENDIG MORTSEL
Het handelscentrum nieuw leven inblazen 
door de aanstelling van een centrummanager 
die de schakel vormt tussen het bestuur, de 
handelaars, event-organisatoren en andere 
actoren.

INSPRAAK VAN MORTSELAARS
Via een doorgedreven vorm van burger-
participatie (facebook, bevragingen, 
inspraakmomenten,…) kunnen we de vele 
ideeën die leven bij de Mortselaars laten 
openbloeien!

VERKEER
Betere voet- en fietspaden in gans Mortsel.  
Zorgen voor een vlottere verkeersdoorstro-
ming.  Het doorgaand (zwaar vracht-) 
verkeer uit het centrum van Mortsel halen.

ENGAGEMENT
Mortsel verdient onze volle aandacht: Met 
schepenen die zich voltijds inzetten kunnen 
we onze stad naar een hoger niveau brengen.

ONZE
KRACHTPUNTEN
IN ‘T KORT.
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DOE MEE!
Maak deel uit van de Mortsel leeft! beweging en bouw 
mee aan een nieuw Mortsel. Stuur een mail naar 
hallo@mortselleeft.be of vul je gegevens hier aan.  

Ik steun jullie, hou me op de hoogte van jullie 
initiatieven.

Ik wil deel uitmaken van de Mortsel leeft! 
beweging.  Bezorg me meer informatie aub.

Ik heb een voorstel voor Mortsel leeft!

Bezorg mij ....... GRATIS* Mortsel leeft! kids-hesje(s) 
*zolang de voorraad strekt.

Bezorg de bon terug op:  Mortsel leeft! Lindenlei 19 Mortsel

Voornaam:

Naam:

Adres:

Email:

Tel:

GRATISMORTSEL LEEFT!
HESJE



Blijf op de hoogte van 
alles wat er leeft in Mortsel 

en volg onze        Facebookgroep.

Bezoek ook onze website via
www.mortselleeft.be


