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5. Groene en leefbare stad

standpunt

Mechelen omvormen tot een plek waar het gezond en aangenaam leven is, vraagt visie en daadkracht. We 
kunnen daarin niet genoeg ambitie hebben. Omdat we willen dat onze stad een leefbare stad is, maar ook 
omdat we willen dat ze bijdraagt tot de ecologische uitdagingen van vandaag.

We zijn ervan overtuigd dat Mechelen in 2040 een voorbeeld kan zijn, op voorwaarde dat we daar ernstig 
werk van maken.

onZe Voorstellen

EEn. Meer groen in de stad

•	 We	behouden	de	zeldzame	stukken	natuur	 zoals	het	Bos	van	Loos,	het	 stadsbos	Kauwendaal	en	de	
groene buffer achter Technopolis.

•	 Waar	mogelijk	worden	gronden	van	de	stad	en	het	Sociaal	Huis	gebruikt	voor	de	uitbreiding	van	natuur-
gebied.

•	 In	samenwerking	met	natuurverenigingen	worden	gronden	aangekocht	voor	natuurontwikkeling.
•	 We	vergroenen	het	straatbeeld	door	gevelbegroeiing	en	tegeltuintjes.
•	 We	maken	het	bestaand	groen	(binnentuinen	en	-parken)	meer	toegankelijk	en	creëren	leuke	zithoekjes.	
•	 We	stimuleren	stadstuinbouw	op	daken	en	balkons.	
•	 We	herstellen	de	band	tussen	de	stad	en	het	omliggende	platteland.	We	werken	aan	een	korte	voedsel-

keten en ontwikkelen stadsboerderijen.

TwEE. Meer propere lucht
•	 Dat	kan	door	het	gebruik	van	de	wagen	te	beperken	en	te	investeren	in	goedkoop	stedelijk	openbaar	

vervoer	en	het	aanbod	van	deelfietsen.	(Zie	Mobiele	stad)

DriE. een stad op Maat van het kliMaat
•	 We	richten	een	stadsenergiebedrijf	(SEB)	op	dat	goedkope	energie	produceert.
•	 Het	SEB	bouwt	een	zonnepark	en	een	windmolenpark.
•	 Het	SEB	brengt	de	isolatiestatus	van	huizenblokken	in	kaart	en	biedt	groepsrenovaties	aan	waar	de	nood	

het hoogst is, eventueel met een derde-betalerssysteem. Verhuurders worden aangesproken om hun 
eigendom te isoleren.

•	 Wie	de	financiële	middelen	niet	heeft	om	in	zonnepanelen	of	isolatie	te	investeren,	kan	een	beroep	doen	
op	de	derde-betalersregeling	van	het	SEB.

•	 De	raad	van	bestuur	van	dit	gemeentelijk	energiebedrijf	EAS	bestaat	voor	minstens	een	derde	uit	ge-
wone	Mechelaars	en	voor	een	derde	uit	werknemers	van	het	bedrijf.	De	verslagen	ervan	zijn	publiek	
beschikbaar en de vergaderingen kunnen via livestream gevolgd worden.

•	 We	investeren	in	isolatie	van	stadsgebouwen.
•	 We	stellen	een	stadsecoloog	aan	om	te	waken	over	het	stedelijk	beleid	inzake	duurzaamheid,	ecologie,	

klimaat en milieu.
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Visie

EEn. Meer groen in de stad
De	Mechelaars	hechten	veel	belang	aan	natuur	in	de	stad.	Ze	nemen	het	niet	dat	zeldzame	stukken	natuur	
zoals	het	Bos	van	Loos,	het	stadsbos	Kauwendaal	of	de	groene	buffer	achter	Technopolis	moeten	wijken	
voor	prestigieuze	bouwprojecten.	Dat	hoeft	niet	te	verwonderen.	Ondanks	het	landelijk	karakter	van	Hom-
beek	en	Leest,	staat	Mechelen	in	de	top	tien	van	dichtstbevolkte	steden	en	gemeenten	in	de	provincie.	Een	
gezellige en leefbare stad is een stad waar voldoende natuur is. 

We pleiten voor het behoud van alle groene zones, voor het meer toegankelijk maken van de binnentuinen 
en -parken en voor een vergroening van het straatbeeld.

TwEE. Meer propere lucht
Mechelaars	maken	zich	ook	zorgen	over	de	luchtkwaliteit	in	de	stad.	Ze	hebben	gelijk.	In	een	rapport	van	
de	Vlaamse	Milieumaatschappij	uit	2015	wordt	Mechelen,	samen	met	Hasselt,	genoemd	als	stad	waar	de	
hoogste	concentraties	van	elementaire	koolstof	(EC)	werden	gemeten.

De	 luchtvervuiling	 in	Mechelen	wordt	voor	een	groot	gedeelte	veroorzaakt	door	autoverkeer.	Het	effect	
daarvan	is	vooral	erg	in	de	zogeheten	street	canyons,	smalle	straten	met	weinig	luchtcirculatie.	De	oplos-
sing	ligt	in	de	shift	van	de	auto	naar	de	fiets	en	het	openbaar	vervoer.	(Zie	hoofdstuk	4,	Mobiele	stad)

DriE. een stad op Maat van het kliMaat
De	belangstelling	voor	een	groene	en	gezonde	stad	bij	de	Mechelaar	gaat	gepaard	met	een	grote	be-
zorgdheid	over	de	klimaatopwarming.	Die	opwarming	stelt	ons	inderdaad	voor	enorm	grote	uitdagingen.	
Ze	vraagt	dringend	om	collectieve	en	globale	oplossingen.	Elke	stad	moet	hier	zijn	verantwoordelijkheid	
opnemen	en	grote	ambities	koesteren.	De	leefbaarheid	van	onze	planeet	staat	op	het	spel.

Met wat gerommel in de marge zullen we er niet geraken. We willen vooreerst honderd procent groene 
energievoorziening,	die	volledig	in	Mechelen	en	aan	een	goedkoop	tarief	geproduceerd	wordt.	Om	dat	te	
bereiken	stellen	we	voor	dat	de	stad	een	stedelijk	energiebedrijf	opricht	dat	zelf	energie	produceert	aan	
een	goedkoper	tarief	dan	de	markt.	Duitsland	en	Denemarken	tonen	dat	dit	een	volstrekt	haalbare	eis	is,	
een	eis	die	overigens	 leeft	bij	 veel	Mechelaars.	Daarnaast	moet	er	volop	 ingezet	worden	op	goedkoop	
openbaar vervoer. 

Ondanks de aanwezigheid van Groen zien we bij het huidig stadsbestuur een ernstig gebrek aan groene 
ambities.	Het	ronkende	plan	om	windmolens	in	Mechelen	te	installeren	is	niet	verder	geraakt	dan	wat	vage	
plannen.	Op	het	vlak	van	zonnepanelen	doet	Mechelen	het	allesbehalve	goed.	De	beperkte	‘groene’	maat-
regelen	die	het	bestuur	nam,	zoals	de	korting	op	een	lening	bij	de	isolatie	van	je	woning,	of	het	installeren	
van	enkele	laadpalen,	doen	het	tij	niet	keren.	In	het	vorig	bestuursakkoord	engageerde	de	stad	zich	om	
tegen	2020	de	CO2-uitstoot	met	20%	te	doen	zakken.	Aan	de	huidige	trend	zullen	ze	maar	een	derde	van	
dat	objectief	halen.
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