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Aan het College van Burgemeester en Schepenen 
Mortsel. 
 
 
Geachte Mevrouw, 
Geachte Heer, 
 
 
 
Het Adviesplatform van de Cultuurraad heeft in zijn vergadering van 17 februari 2011 het 
voorontwerp RUP Fort 4 besproken en eenparig het onderstaand advies geformuleerd. 
 
1. Voorafgaande bemerkingen 
 
1.1  
De adviesraden formuleren hun adviezen op eigen initiatief of op vraag van het 
schepencollege. In dat laatste geval worden de nodige documenten door het college ter 
beschikking gesteld. Na grondige bespreking maakt de adviesraad vervolgens zijn advies over 
aan het schepencollege. Deze procedure in hier niet gevolgd. De vraag om een advies te 
formuleren is in dit geval uitgegaan van de Gecoro. Het gevraagde advies moet ook aan de 
Gecoro worden overgemaakt. 
 
1.2   
Het voorontwerp RUP Fort 4 is een belangrijk project dat een grondige studie vergt. De 
Cultuurraad betreurt bijgevolg de korte termijn die de raad kreeg om een advies te formuleren. 
 
1.3  
Alhoewel het slechts gaat om voorontwerp, en een juist prijskaartje in deze fase onmogelijk 
is, verwondert het de Cultuurraad toch dat er nergens sprake is van de vermoedelijke kostprijs 
van een dergelijk ontwerp. Het is erg moeilijk een advies te formuleren over een ontwerp als 
de adviesverlener geen notie heeft van de vermoedelijk toch grote financiële consequenties 
voor Mortsel van een dergelijk project. 
 



2. Ten gronde 
 
2.1  
De Cultuurraad adviseert de idee van een ‘cultuurfort’ positief. Maar de raad mist in de 
voorgelegde documenten helaas de link tussen dit ‘cultuurfort’ en het cultuurbeleidsplan. 
2.2  
Als de in het voorontwerp voorziene polyvalente zaal er moet komen dan mag die in geen 
geval exclusief gericht zijn op de jongere generaties. De zaal moet zo geconcipieerd worden 
dat hij ook gebruikt kan worden door andere leeftijdsgroepen, en met name ook voor het 
brede culturele veld en de culturele verenigingen. De Cultuurraad zou het in elk geval 
betreuren dat voor de bouw van deze polyvalente zaal het bestaande zwembad opgeofferd zou 
worden. 
 
3.3  
Het binnenfort kan nu reeds gebruikt worden door de Mortselse verenigingen, maar heeft nog 
tal van mogelijkheden die tot dusver niet benut worden. De Cultuurraad dringt er bijgevolg op 
aan dat het gemeentebestuur door gebruikersvriendelijke maatregelen, aanpassingen aan de 
infra-structuur, een betere toegankelijkheid en aangepaste openingsuren de bestaande troeven 
maximaliseert. 
 
3.4  
De Heemkundige Kring is al jaren op zoek naar een geschikte locatie voor zijn activiteiten en 
het bewaren van het bijzonder waardevolle archief dat de kring in de loop der jaren heeft 
opgebouwd. De Cultuurraad dringt er dus op aan dat in het voorontwerp uitdrukkelijk de 
mogelijkheden onderzocht worden die het Fort eventueel kan bieden voor de huisvesting en 
de activiteiten van de Heemkundige Kring. 
 
3.5  
Om een echte aantrekkingspool te worden voor de inwoners van Mortsel, maar ook voor 
bezoekers uit heel Vlaanderen, en daarbuiten, pleit de Cultuurraad voor een zo ruim mogelijke 
diversiteit in het aanbod met onder andere een of meerdere musea en de nodige 
tentoonstellingsruimten voor ook grote tentoonstellingen.  
 
Met ware achting,   
 
 
Namens de Cultuurraad, 
Jan Veestraeten,  
voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


