
GEGROEID 
VANUIT HET HART 

VAN MORTSEL!



 LAAT ONS VAN 
 MORTSEL WEER 
 EEN STERK MERK   
 MAKEN. 
“We willen vooral een erg positief 
verhaal brengen.  Door een veel 
directer contact met de Mortselaars 
willen we van Mortsel een levendige 
en hippe stad maken.” stelt 
lijsttrekker Naranjo Decamps.

Toen we in februari onze beweging boven de 
doopvont hielden was het duidelijk dat er hiermee 
een nieuwe wind door Mortsel begon te waaien. 
Het was echter onmogelijk te voorspellen welke 
dimensies dit project voor Mortsel zou aannemen! We 
groeiden snel uit tot een bijzondere gemotiveerde en 
positieve groep die Mortsel in al zijn aspecten wilde 
laten openbloeien.

Vanuit onze pop-up shop legden we de link met 



zowel inwoners als winkeliers en tijdens onze 
brainstormsessies groeiden reeds verschillende acties: 
we gingen de strijd aan tegen zwerfvuil met onze 
vuilnisbakken, we riepen de Mortselaar op om te 
#shoppen in Mortsel en vroegen ook aandacht voor 
onze kinderen met de “Top dat je 30 rijdt” actie.

Deze groep barst van de 
ideeën en popelt om die 
na de verkiezingen in de 
praktijk te brengen. 

Laat ons samen van 
Mortsel opnieuw een sterk 
merk maken! 
 
Rudy Ceulemans
Voorzitter Mortsel leeft!



EEN 
LEVENDIG
MORTSEL
We willen een grotere dynamiek creëren op de  
centrale winkelas: 

• Meer en gecoördineerde evenementen die Mortsel 
aantrekkelijker zullen maken voor inwoners, 
bezoekers, jonge ondernemers en investeerders 

• Een aangenamer stadscentrum en een fijnere 
winkelomgeving creëren door 

 » Op korte termijn meer beplanting te brengen 
op stads- en gemeenteplein

 » Op middellange termijn het fort verder te 
ontwikkelen in de richting van het centrum

 » actie ondernemen om het stadscentrum 
autoluw te maken en het zwaar vrachtverkeer 
uit ons centrum weren

 » Een kwalitatieve invulling van de leegstaande 
panden in Statielei en Antwerpsestraat 

• We willen hiervoor 

 » Een onafhankelijk stadsmanager
 » Alle Mortselaars de kanalen bieden om actief 

mee te denken en ideeën aan te leveren
 » Leren van andere steden en gemeenten die 

op dit vlak resultaten behaald hebben
 » Ruimte bieden en opportuniteiten creëren 

voor jonge ondernemers
 » We willen de buurtwinkels ondersteunen met 

gerichte acties die hen meer in beeld brengen. 



EEN 
LEEFBAAR 
MORTSEL
We willen op korte termijn verkozen worden tot  
“Properste Stad van Vlaanderen” 

• Smart-bins (vuilnisbakken) die automatisch een signaal 
sturen naar de stadsdiensten wanneer ze vol zijn

• Regelmatig “stoomreinigen” van straten, voet- en 
fietspaden

• Snel en repressief optreden tegen sluikstorten. 
Werken aan een algemene mentaliteitswijziging via 
sensibiliseringsacties

• Aanpakken van straten die al lang een upgrade verdienen  

De Mortselaar verdient  een stad waar hij of zij zich vlot en 
zonder gevaar kan verplaatsen . De gevaarlijke punten in het 
verkeer en de plaatsen die dringend aan herstelling toe zijn 
(zoals vele voet- en fietspaden) gaan we snel in kaart brengen.  
Deze moeten we op korte termijn aanpakken.Daar waar nodig 
willen we ook de verhouding fietser/voetganger optimaliseren. 

Mortsel heeft door zijn centrale ligging een duidelijk 
fileprobleem wat op zijn beurt resulteert in hoge concentraties 
fijn stof. Alle oplossingen die ervoor kunnen voor zorgen dat 
het doorgaand (zwaar) verkeer uit onze straten wordt geweerd 
moeten onderzocht worden.

Tevens willen we, op basis van een verkeerscirculatieplan, 
onmiddellijk werk maken van het sluipverkeer dat veel 
woonstraten treft.



MORTSEL IS
VAN ALLE
MORTSELAARS
Er zijn 26.000 Mortselaars en we zijn ervan overtuigd dat 
er buiten de 29 gemeenteraadsleden die gaan verkozen 
worden nog heel veel mensen met schitterende ideeën 
rondlopen. Wij willen die mensen, ook in de maanden en 
jaren na de verkiezingen, een forum geven om mee te 
bouwen aan Mortsel.

• Bij grote projecten willen we telkens de mening 
kennen via gerichte bevragingen zoals we momenteel 
doen i.v.m. de Gevaert site. 

• Minimaal 1 maal per jaar (en dus niet enkel in een 
verkiezingsjaar) willen we een forum opzetten 
waar de Mortselaar mee kan nadenken over nieuwe 
projecten die de doelen voor 2030 kunnen helpen 
bereiken.



• Via chatboxen willen we het de “digitale Mortselaars” 
gemakkelijk maken om ideeën te lanceren of vragen 
te formuleren  

• We willen werken met wijkbudgetten waarbij 
wijkcomités inspraak hebben bij het stellen van 
prioriteiten binnen de wijk. 

• Op cruciale momenten doorheen deze projecten 
alle betrokkenen rond de tafel brengen en de 
mogelijkheden bespreken.

 
Verder willen we communicatie naar de Mortselaar toe 
verbeteren om zo meer tot openbaarheid van bestuur te 
komen. We willen…

• Constant duidelijk zijn over de financiële toestand van 
de stad en dit op een zo leesbaar mogelijke manier. 
Eerder dan een saai jaarverslag te presenteren willen 
we de Mortselaar op een aangename (en leesbare) 
manier informeren hoe het met zijn stad gesteld is. 
 
 

 

• Duidelijk communiceren over de timing en de stand 
van zaken van alle grote en kleine projecten (van 
de renovatie van het stadhuis tot de herstelling van 
een voetpad). Op cruciale momenten doorheen deze 
projecten alle betrokkenen.

 
 



EEN 
BOUWSTOP 
VOOR MORTSEL
 
We willen geen groen- of parkeergebied meer opofferen 
aan verdere bebouwing. Bestaande bouwgrond zal 
uiteraard bebouwbaar blijven.  

• We willen GEEN bebouwing op de zuidkant van het 
stadsplein (kant Floralaan) 

• We willen GEEN extra bebouwing in het Fort: enkel 
renovatie kan zodat we hier plaats kunnen creëren 
voor onze verenigingen en start-ups 

Wat wel kan is om gebieden, die momenteel reeds een 
woon- of bedrijven-bestemming hebben, te converteren 
naar woongebied met aandacht voor alternatieve 
woningvormen (co-housing / kangoeroe) mits de nodige 
aandacht voor groene zones (bijv.: voormalige werf 
Benedictusstraat en, in de toekomst, de Agfa Gevaert site) 

 

ENGAGEMENT 
VOOR MORTSEL
 
Mortsel verdient onze volle aandacht: 

• Indien we één of meerdere schepenposten kunnen 
invullen dan zullen wij dit op voltijdse basis doen 

 » Wij streven naar een professionele aanpak met 
excellente dossierkennis en constant overleg met 
de administratie en alle betrokkenen 

 » Wij willen een nauwe samenwerking met de 
Mortselaars, de winkeliers, investeerders, 
buurgemeenten, andere gemeenten met 
gelijkaardige problemen en hogere overheden 
 



EEN SOCIAAL 
EN INCLUSIEF 
MORTSEL
 
Aandacht voor alle geledingen in onze samenleving 

• Beschikbaarheid van sociale woningen evenwichtig 
verdelen over heel Mortsel 

• Cultuuraanbod afstemmen op alle Mortselaars: zowel 
qua achtergrond, origine als qua leeftijd: het aanbod 
voor de actieve 60-plusser mag bijvoorbeeld best wat 
uitgebreid worden. 

• Meer aandacht voor de mobiel-zwakkeren bij de (her-)
aanleg van straten, kruispunten en winkels.



NARANJO 
DECAMPS 

1

Wat ik wil  
voor Mortsel:
 
Laat ons samen Mortsel opnieuw naar 
een hoger niveau tillen.  Ons stadje 
heeft zoveel te bieden en dit moeten 
we absoluut meer uitspelen.  Door een 
positiever imago zal onze stad ook 
meer ondernemers en investeerders 
aantrekken en de leegstand van 
handelspanden zal afnemen.  

Leeftijd:
41 jaar 

Job: 
Vastgoed-
expert
ondernemer

 LAAT ONS VAN 
 MORTSEL WEER 
 EEN STERK MERK   
 MAKEN. 



Wat ik wil  
voor Mortsel:
 
Inwoners die in problemen zitten via 
een persoonlijke aanpak trachten 
te helpen. De Welzijnscampus mee 
verder uitwerken opdat dit een 
laagdrempelig centrum kan zijn voor 
iedereen.

Leeftijd:
47 jaar 

Job: 
Kinesi-
therapeute

LIEVE 
FIERENS 

2

 SOCIAAL RECHT- 
 VAARDIG BELEID 
 VOOR ALLE 
 MORTSELAARS. 



EDDY 
CLOOSTERMANS 

3

Wat ik wil  
voor Mortsel:
 
Een beleid verwezenlijken waar elke 
Mortselaar inspraak heeft tot het 
bekomen van een levendig , mooier 
en gezelliger Mortsel. Inzetten 
op meer betaalbare woningen – 
Meer inspanningen doen om ons 
vereningingsleven te steunen – Ons 
stadsplein leven inblazen.

Leeftijd:
63 jaar 

Job: 
Zelfstandig
uitbater van
de Finale -
Zaakvoerder 
Ikela

 SAMEN MORTSEL 
 MOOIER MAKEN. 



Wat ik wil  
voor Mortsel:
 
De inwoners van Mortsel meer 
betrekken bij het bestuur van Mortsel.
Samenwerking stimuleren binnen 
Mortsel en met de buurgemeenten om 
resultaten te bereiken.

Leeftijd:
53 jaar 

Job: 
Opleidings-
instituut van 
de Federale
Overheid.

PATRICIA 
BAL 

4

 MORTSEL 
 VERDIENT ONZE 
 VOLLE AANDACHT. 



KURT 
VAN CAMP

5

Wat ik wil  
voor Mortsel:
 
Mortsel (opnieuw) een positief  
imago geven.
Mortselaars trots maken op hun stad

Leeftijd:
49 jaar 

Job: 
Marketing
verant-
woordelijke

 OPNIEUW EEN 
 POSITIEF IMAGO 
 OPBOUWEN! 



PETRA 
VAN HECKE 

6

Wat ik wil  
voor Mortsel:
 
Het zwaar vrachtverkeer moeten we 
uit ons centrum weren en inzetten op 
een vlottere doorstroming.

Leeftijd:
52 jaar 

Job: 
Zorgkundige

 VERKEERS- 
 DOORSTROMING  
 AANPAKKEN.



MICHIEL 
TISSON 

7

Wat ik wil  
voor Mortsel:
 
Een mooier (minder vuil/sluikstort en 
meer groen) en veiliger Mortsel. Vlotter 
verkeer, beter onderhouden fiets-, 
voetpaden, parken en speeltuinen. 
Ondernemen in Mortsel attractief maken 
en zo winkelstraten laten heropleven. Het 
moet terug de moeite worden om 'over de 
statielei te lopen' en lokaal te shoppen.

Leeftijd:
33 jaar 

Job: 
Eigenaar  
restaurant 
Tisson  
& chef-kok

 MOOIER EN  
 VEILIGER  
 MORTSEL! 



Wat ik wil  
voor Mortsel:
 
Ik ga voor Mortsel als een veilige stad 
voor zijn vele fietsers: brede, rode, 
verlichte fietspaden in goede staat. 
Een optimaal pad voor lopers in een 
groene omgeving.

Leeftijd:
23 jaar 

Studeert: 
Master 
pedagogische
weten-
schappen

ANNELIES 
ULENERS 

8

 VEILIG EN VLOT 
 DOOR MORTSEL 
 OP TWEE WIELEN. 



GUY 
FIERENS 

9

Wat ik wil  
voor Mortsel:
 
Ondersteunen van (jonge) 
ondernemers, die door steun van de 
stad hun zaak kunnen uitbouwen (zo 
kunnen we ook de leegstand verder 
wegwerken). 

Leeftijd:
25 jaar 

Job: 
Mechanisch
ingenieur bij
Cochlear Ltd. 
in Mechelen

 MORTSEL,  
 BROEDPLAATS  
 VOOR  
 ONDERNEMERS. 



SOFIE 
ALBERTZ 

10

Wat ik wil  
voor Mortsel:
 
Laat ons, met hulp van de stad, alle 
lege handelspanden opvullen met 
start-ups die aan een verlaagde 
huurprijs kunnen opstarten.  

Leeftijd:
23 jaar 

Job: 
Zaakvoerster
St Tique

 MEER KANSEN 
 GEVEN AAN 
 JONGE  
 ONDERNEMERS. 



MYRA 
VAN TUEL 

STEUNEND LID

Wat ik wil  
voor Mortsel:
 
Mortsel heeft zo veel te bieden: gezellige horeca, 
een prachtig groen fort, mooie winkels, een 
bruisend verenigingsleven, ondernemers met toffe 
ideeën, de gezellige woensdagmarkt…

Laten we niet vergeten ook te kijken naar wat wél 
goed is en van daaruit vertrekken om zaken te 
gaan verbeteren. 
 

We moeten extra leven in het centrum maar ook in 
de wijken krijgen. Dit vertrekt vanuit een pro-actief 
ondernemerschap binnen het stadsbestuur- en 
diensten én met een doorgedreven vorm van 
city marketing om Mortsel ook meer uitstraling 
naar buiten toe te geven. En dat liefst hand in 
hand met meer transparantie en een duidelijkere 
communicatie vanuit het stadhuis naar alle 
inwoners.

Leeftijd: 47 jaar
Job: Uitbaatster van BAR4 



 EEN POSITIEVE  
 DYNAMIEK 
 IN MORTSEL 
 CREËREN! 



CHRISTOPHE 
CREMERS 

11

Wat ik wil  
voor Mortsel:
 
Door te zorgen voor een betere 
doorstroming en het weghalen van 
het zware vrachtverkeer zal Mortsel 
aangenamer en leefbaarder worden.

Leeftijd:
36 jaar 

Job: 
Aannemer 
Elektriciteit 
en verlichting

 MOBILITEIT 
 AANPAKKEN. 



 INZETTEN OP DE 
 WIJKEN. 

ELS 
SOMERS 

12

Wat ik wil  
voor Mortsel:
 
We moeten meer inzetten op de 
wijken.  De bewoners raadplegen voor 
grote en kleine projecten in hun wijk.  
Zij weten het beste waar er nood aan 
is in hun wijk.

Leeftijd:
49 jaar 

Job: 
Bediende



KAREEM 
MEULDERS 

13

Wat ik wil  
voor Mortsel:
 
Een Mortsel creëren dat aantrekkelijk 
is voor alle jongeren, want zij zijn onze 
toekomst. Dit wil ik zien gebeuren 
door het jeugdhuis aantrekkelijker 
te maken, meer activiteiten voor 
jongeren te organiseren,…

Leeftijd:
22 jaar 

Job: 
Student

 INZETTEN OP 
 DE JEUGD. 



CAROLINE 
VAN DEN STEEN 

14

Wat ik wil  
voor Mortsel:
 
Onze straten en zeker onze hoofdas 
moet properder worden.  Vuil trekt 
vuil aan.  Daarom moeten er opnieuw 
meer vuilbakken bijkomen en veel 
frequenter gepoetst worden.

Leeftijd:
33 jaar 

Job: 
Apotheker

 EEN PROPER 
 MORTSEL. 



RUDY 
CEULEMANS 

15

Wat ik wil  
voor Mortsel:

Het stadscentrum terug doen opleven.
De inwoners van Mortsel meer bij het 
bestuur betrekken.
De begroting van Mortsel leesbaar 
maken voor elke mortselaar.

Leeftijd:
51 jaar 

Job: 
Financieel
controller bij
Pfizer

 MORTSEL  
 BESTUREN, SAMEN 
 MET DE 
 MORTSELAARS. 



 MORTSEL  
 BESTUREN, SAMEN 
 MET DE 
 MORTSELAARS. 

HARALD 
VAN OOTEGHEM 

16

Wat ik wil  
voor Mortsel:

We moeten onze lokale handelaars 
maximaal ondersteunen.  Er moet 
een centrummanager komen en onze 
winkelstraten moeten properder worden.  
Enkel zo kunnen we nieuwe winkels 
aantrekken en een stop toeroepen aan 
de opkomst van massagesalons. 

Leeftijd:
53 jaar 

Job: 
Zaakvoerder
Caveman
Wines

 LOKALE  
 HANDELAARS 
 ONDERSTEUNEN EN 
 PROMOTEN. 



JUDITH 
BERGHOF 

17

Wat ik wil  
voor Mortsel:
 
Een Mortsel…
Waar elke burger zich goed kan 
voelen.
Waar elke burger een hart heeft voor 
iedereen.
Waar elke weggebruiker respect heeft 
voor elkaar.

Leeftijd:
49 jaar 

Job: 
Huisvrouw

 EEN MORTSEL 
 VOOR IEDEREEN. 



JOS 
SOMERS 

18

Wat ik wil  
voor Mortsel:
 
Elke Mortselaar moet kunnen 
genieten van een veilig en aangenaam 
Mortsel.  Tevens wil ik gaan voor een 
klantvriendelijker parkeerbeleid, voor 
Mortselaars en de bezoekers van 
Mortsel.

Leeftijd:
76 jaar 

Job: 
Actieve
senior

 EEN MORTSEL 
 VOOR IEDEREEN.  MORTSEL VEILIG! 



DANIELLA 
HOEBEN 

19

Wat ik wil  
voor Mortsel:
 
We moeten zorgen dat iedereen zich 
goed voelt in ‘ons Mortsel’.  Ik wil 
inzetten op een vlotter, rechtvaardiger 
en menselijker stadsbestuur dat 
rekening houdt met elke Mortselaar.

Leeftijd:
58 jaar 

Job: 
Werk-
zoekende

 EEN RECHTVAARDIG 
 EN MENSELIJK 
 BESTUUR. 



GÉRY 
VILTERS 

20

Wat ik wil  
voor Mortsel:
 
Het wordt tijd om een actieplan 
te maken voor betere en veiligere 
voetpaden.  Hier moeten we 
onmiddellijk werk van maken.

Leeftijd:
54 jaar  
 
Job: 
Teamleider

 EEN RECHTVAARDIG 
 EN MENSELIJK 
 BESTUUR. 

 WERK MAKEN VAN 
 DEGELIJKE 
 VOETPADEN. 



VERA 
KETTERMANS 

21

Wat ik wil  
voor Mortsel:
 
Een gezellig en leefbaar Mortsel 
voor iedereen met ook oog voor de 
65-plussers.

Job: 
Zeer actieve
65-plusser

 EEN LEEFBAAR 
 MORTSEL  
 OOK VOOR 
 65-PLUSSERS. 



CHRISTOPHE 
HUYGHELEN 

22

Wat ik wil  
voor Mortsel:
 
De communicatie tussen het bestuur 
en de bevolking moet en kan beter.

Leeftijd:
36 jaar 

Job: 
Zelfstandige 
in laswerk 
en staal-
constructies – 
Agfa Gevaert

 EEN LEEFBAAR 
 MORTSEL  
 OOK VOOR 
 65-PLUSSERS. 

 BETERE  
 COMMUNICATIE  
 MET DE  
 MORTSELAAR. 



KAROLIEN 
CEULEMANS 

23

Wat ik wil  
voor Mortsel:
 
Fort 4 ontwikkelen tot een mooie en 
leuke ontmoetingsplek.

Leeftijd:
19 jaar 

Job: 
student 
Biomedische 
Wetenschap-
pen in  
Antwerpen

Actief als 
scoutsleiding.

 EEN RECHTVAARDIG 
 EN MENSELIJK 
 BESTUUR. 



BETTY 
DE CRAEN 

24

Wat ik wil  
voor Mortsel:
 
De veiligheid van de voetgangers 
moet op sommige plaatsen 
verbeteren.  Tevens pleit ik voor meer 
blauw op straat.

Leeftijd:
65 jaar 

Job: 
Gepen-
sioneerd 
administratief 
medewerker 
ocmw

 EEN RECHTVAARDIG 
 EN MENSELIJK 
 BESTUUR. 

 VEILIGHEID  
 VOETGANGERS  
 VERHOGEN. 



BEA 
VERMEULEN 

25

Wat ik wil  
voor Mortsel:
 
Bij grote en middelgrote Mortselse 
projecten moeten we de mening 
vragen van elke Mortselaar en deze 
ook respecteren.

Leeftijd:
33 jaar 

Job: 
Leerkracht 
lager onder-
wijs

 MORTSEL IS  
 VAN ALLE  
 MORTSELAARS. 



PETER 
VAN PUT 

26

Wat ik wil  
voor Mortsel:
 
We hebben een stadsplein waar één 
keer per week onze fantastische 
woensdagmarkt opstaat.  Hier kunnen 
meer succevolle evenementen 
georganiseerd worden.

Job: 
Zaakvoerder 
van Glasnost 

 MORTSEL IS  
 VAN ALLE  
 MORTSELAARS. 

 LAAT MORTSEL 
 MEER LEVEN! 



TESSIE 
AVILA DIGMAN 

27

Wat ik wil  
voor Mortsel:
 
We moeten met z’n allen samenleven.  
Een positieve inburgering en 
integratie is dan ook belangrijk.

Leeftijd:
61 jaar 

Job: 
Zorgkundige

 EEN MORTSEL 
 VOOR IEDEREEN!



Wat ik wil  
voor Mortsel:
 
Luisteren naar Mortsel. In Mortsel zijn 
er zoveel boeiende mensen. Elk met 
een eigen kijk op het leven, maar allen 
met één ding gemeen. Ze verwachten 
trefzekere oplossingen. Daarom luister 
je aandachtig en doe je alles wat je 
kunt om hen politiek te verdedigen.

Leeftijd:
64 jaar 

Job: 
Verzekerings-
makelaar

 LUISTEREN 
 NAAR MORTSEL. 

DANNY 
VAN CLAPDURP 

28

 EEN MORTSEL 
 VOOR IEDEREEN!



MORTSELLEEFT.BE

HOE STEM JE OP 14/10  
VOOR MORTSEL LEEFT?
 
Je kunt onze ploeg vinden onder lijst 7.   

Je kan voor meerdere 
kandidaten stemmen maar je 
steunt ons het meest door de 
bolletjes van alle kandidaten aan 
te duiden.

KAN JE NIET GAAN 
STEMMEN?
Je kan een volmacht geven aan iemand van 
ons team.  Je kan ons contacteren via  
hallo@mortselleeft.be of via één van onze 
kandidaten.

Bedankt!
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