
Aanbeveling en voorstellen van de PVDA voor het Mechels herstelplan 

Op de verenigde raadscommissie van 19 mei diende de PVDA onderstaande aanbevelingen 
en voorstellen in voor het socio-economisch herstelplan van de stad Mechelen. De punten 
met een sterretje ervoor konden we al geheel of gedeeltelijk in het voorlopige plan van de 
stad terugvinden. 

1. Mechels Solidariteitsfonds. 

De stad voorziet een budget van 15 miljoen euro voor het post-coronaplan. Of dat voldoende is, 
zal moeten blijken. Hoe groot de impact van de crisis exact is, valt immers nu nog niet volledig in 
te schatten. Wel is duidelijk dat er heel veel noden zijn, dat er veel maatregelen genomen moeten 
worden en dat daar heel veel financiële middelen voor nodig zullen zijn. 


In de voorbije maanden hebben de Mechelaars heel veel solidariteit getoond: het opvolgen van de 
maatregelen, dagelijks applaus voor de zorg, vrijwilligerswerk, giften, … Deze crisis heeft aange-
toond dat de bereidheid om noodsituaties eensgezind en solidair het hoofd te bieden, zei groot is. 
Dat moeten we ook in de toekomst levend houden.


In Gent en Antwerpen werd vanuit het middenveld een solidariteitsfonds opgericht, het Gents So-
lidariteitsfonds en het Antwerps Solidariteitsfonds Help Nu. Twee fondsen die gericht zijn op de 
sociale noden die er vandaag zijn. Het zijn fondsen die door burgers en overheid worden gevoed.


We stellen voor om ook een Mechels Solidariteitsfonds op te richten. De stad kan het initiatief 
nemen en de Mechelse middenveldorganisaties daarbij betrekken. Mits een goede aanpak, is het 
potentieel niet min. Met een bijdrage van burgers en bedrijven kan het beschikbare budget aan-
zienlijk worden.


*2. Meer personeel bij het Sociaal Huis om de toestroom van hulpvragen op te vangen. 

Dat de meest kwetsbare mensen in de samenleving door de coronacrisis het zwaarst getroffen 
worden, is meer dan duidelijk. Het wordt ons in de media dagelijks door verschillende experten 
bevestigd. De OCMW’s worden nu al geconfronteerd met een grote toename van hulpvragen. 
Verwacht wordt dat die toename in de nabije toekomst nog veel groter zal worden.


De werkdruk voor de sociaal assistenten van het Sociaal Huis in Mechelen was ook voor de crisis 
al erg hoog. In de huidige omstandigheden wordt die druk onhoudbaar. Er is dus meer dan ooit 
nood aan extra personeel om de toevloed van hulpvragen op te vangen.


*3. Schuldbemiddeling opnieuw opnemen in de diensten van het Sociaal Huis. 

Het spreekt voor zich dat ook de schuldproblematiek in deze crisis groter wordt. Bij het Sociaal 
Huis werd schuldbemiddeling en budgetbeheer recent afgebouwd. Het is dan ook aangewezen 
deze diensten opnieuw op te nemen binnen het Sociaal Huis.


4. Leefloon optrekken. 


De ontoereikendheid van het leefloon om een menswaardig leven te leiden, is een oud zeer. De 
vraag om het leefloon op te trekken tot de armoedegrens klinkt al heel lang. Tot nog toe vergeefs. 
De coronacrisis maakt de leefbaarheidsproblemen van leefloners alleen groter, de vraag naar een 
aanvulling van het leefloon wordt dan ook des te dringender.




De stad Antwerpen lanceert een “Klimpremie” om het inkomen van kwetsbare gezinnen op te 
trekken. Gent kent sinds begin mei niet alleen meer aanvullende financiële steun toe aan mensen 
met een leefloon, maar aan elk gezin met een inkomen onder het minimuminkomen. We stellen 
voor dat ook Mechelen initiatieven neemt om het leefloon op te trekken.


5. Huursubsidie en tussenkomst in de water- en energiefactuur voor wie daar binnen de co-
ronamaatregelen geen recht op heeft. 

De Vlaamse en Federale regeringen hebben extra huursubsidie en een tussenkomt in de water- en 
energiefactuur voorzien voor wie daar nood aan heeft. Maar er zijn mensen die daarbij door de 
mazen van het net vallen. Voor die mensen moet de stad gelijkaardige tussenkomsten bieden.


7. Extra middelen voor sociale organisaties 

Als de meest kwetsbare mensen het zwaarst getroffen worden, spreekt het voor zich dat de 
steunmaatregelen voor deze mensen bovenaan de lijst moeten staan. Extra middelen voor sociale 
organisaties zijn dan ook aangewezen. Daarbij moet er ook bijzondere aandacht zijn voor de ho-
gere noden op psychisch vlak en voor de problematiek van huiselijk geweld.


8. Wijkantennes 

Meer dan ooit is het vandaag belangrijk dat hulpvragen makkelijk gesteld kunnen worden. Daar-
voor zijn laagdrempelige voorzieningen dicht bij huis nodig. We stellen voor dat er daarvoor in wij-
ken en dorpen makkelijk bereikbare inlooppunten worden ingericht.


9. Woonzorgcentra 

De Mechelse woonzorgcentra zijn tot nog toe gespaard gebleven van grote aantallen besmettin-
gen en overlijdens. Maar algemeen is gebleken dat onze woonzorgcentra bijzonder kwetsbaar 
zijn. Het is dan ook noodzakelijk dat goed nagedacht wordt over hoe de opvang van ouderen in 
de toekomst georganiseerd moet worden.


Een uitbreiding van het personeel is meer dan ooit nodig. Maar de woonzorgcentra moet ook 
voorbereid zijn op toekomstige crises. Daarom is het aangewezen om de plannen voor het nieuwe 
Hof Van Egmont in die zin aan te passen. Op langere termijn is het wellicht aangewezen om naar 
kleinere opvangvoorzieningen te gaan. Er dient ook resoluut gekozen te worden voor publieke op-
vang.


10. Premie voor zorgpersoneel. 

We kennen ze ondertussen allemaal: de coronahelden. Elke avond wordt er voor al deze mensen 
geapplaudisseerd. Maar we mogen ook niet vergeten dat uitgerekend deze mensen kort voor het 
uitbreken van de crisis nog geconfronteerd werden met grote besparingen, die het hen bijzonder 
moeilijk maken om hun werk behoorlijk te blijven doen. In de voorbije maanden hebben mensen 
uit de zorgsector dan ook herhaaldelijk duidelijk gemaakt dat applaus veel deugd doet, maar niet 
volstaat.


Structurele maatregelen hierin zijn uiteraard een verantwoordelijkheid voor de hogere niveaus, 
maar het zou alvast een mooi gebaar zijn moest de stad de Mechelse coronahelden met een fi-
nanciële bonus erkenning geven voor de fenomenale inzet.


11. Uitbreiding van toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg.  

Deze crisis heeft twee dingen blootgelegd: de enorme veerkracht van het personeel in de ge-
zondheidszorg enerzijds, de structurele tekortkomingen in de gezondheidszorg anderzijds. De 
noodzaak om fors te investeren in laagdrempelige en betaalbare gezondheidszorg is vandaag 
onmiskenbaar. 




Het is dan ook de hoogste tijd voor de stad om werk te maken van een bijkomend wijkgezond-
heidscentrum en voorzieningen voor basisgezondheidszorg te versterken.


12. Opvang daklozen en vluchtelingen 

Daklozen en vluchtelingen blijken vandaag nog maar eens extra kwetsbaar te zijn. De opvang va 
deze mensen blijft nog altijd veel te veel beperkt tot noodopvang. Die wordt snel snel opgezet op 
het moment dat er zich een crisis voordoet. In een crisis als deze is dat onvoldoende. Noodop-
vang biedt geen kwalitatieve leefomstandigheden en kan ook niet voorzien in de nodige veilig-
heidsmaatregelen.


We pleiten er dan ook voor dat werk gemaakt wordt van meer structurele opvangstructuren, die 
garant staan voor meer leefkwaliteit en veiligheid. Dak- en thuisloosheid en noodgedwongen mi-
gratie zijn problematieken die helaas niet op korte termijn zullen verdwijnen. Het is dan ook onzin-
nig en onverantwoord dat ze nog altijd worden beantwoord met noodopvang. De huidige crisis 
bevestigt dat opnieuw.


*14. Digitale kloof. 

Een hardnekkige problematiek die door de coronacrisis pijnlijk duidelijk in beeld komt, is die van 
de digitale ongelijkheid. Al te veel mensen blijven verstoken van computer en internet. Met name 
voor de schoolgaande kinderen is dat een schrijnend probleem. 


De stad heeft initiatief genomen om tweedehands computers te voorzien voor kinderen uit kans-
arme gezinnen. We stellen voor dat dit initiatief in de toekomst structureel wordt verdergezet en 
uitgebreid.


*15. Opvang voor kinderen. 

De sluiting en de geleidelijke heropening van de scholen heeft gezorgd voor problemen wat be-
treft de opvang van onze kinderen. Scholen beschikken vaak niet over de nodige capaciteit om de 
nodige opvang te voorzien. Het is aangewezen dat de stad hierin bijspringt.


Naar de toekomst toe is ook het behoud en de uitbreiding van de stedelijke kinderopvang aange-
wezen.


*16. Vrijwilligerswerk doortrekken en omzetten in beleid. 

Heel wat Mechelaars hebben zich in de voorbije maanden ingeschreven op het vrijwilligersplat-
form. Het is aangewezen om dat potentieel niet verloren te laten gaan maar dit engagement ver-
der aan te moedigen.


*17. Cultuur 

Ook de cultuursector wordt zwaar getroffen door de crisis. Steunmaatregelen op lokaal niveau zijn 
nodig. We stellen voor om, zeker in de komende zomerperiode, volop in te zetten op kleinschalige 
culturele initiatieven, met daarbij ook bijzondere aandacht voor wijken en dorpen.


We denken ook aan een digitaal platform waarop Mechelse kunstenaars zich kunnen voorstellen 
en een aanbod kunnen doen voor straatfeesten, tuinfeesten, huiskamerconcerten, huiskamer-
voorstellingen, kleinschalige expo’s, …


Mechelse culturele verenigingen, zowel professioneel als amateur, kunnen ook extra werkings-
middelen gebruiken.


*18. Vakantie in Mechelen 

Heel wat Mechelaars zullen deze zomer hun vakantie in eigen land en stad doorbrengen. Het is 
dan ook wenselijk dat de stad extra inzet op mogelijkheden om in te zetten op een gevarieerd en 
verrijkend aanbod.




Een uitstap naar zee zal deze zomer niet evident zijn. Wellicht zullen we ons plekje op het strand 
moeten reserveren. Zwembadjes vullen in eigen tuin zal omwille van de droogte ook niet aan te 
raden zijn. Begin vorig jaar kondigde de stad aan dat het gelegenheid tot zwemmen in open lucht 
zou realiseren in de Binnendijle, aan ’t Veer. Het is nu zeker het moment om dat te realiseren, mo-
gelijk ook op andere locaties.


Het zou ook goed zijn om de Mechelse culturele trekpleisters voor de inwoners van de stad deze 
zomer aan een uitzonderlijk zomertarief of zelfs gratis toegankelijk te maken.


Ook sportinfrastructuur moet betaalbaar blijven. De geplande tariefverhogingen kunnen beter uit-
gesteld worden.


19. Openbaar vervoer. 

Openbaar vervoer zal in de toekomst des te belangrijker worden, om de nodige open ruimte en 
kwalitatieve mobiliteit in de stad te garanderen. In de onderhandelingen rond de toekomstige 
plannen voor het openbaar vervoer, moet nu extra gepleit worden voor een uitbreiding van het 
aanbod van stadslijnen en verbindingen tussen stad en dorpen.


20. Herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers, hulde aan de coronahelden. 

Het coronavirus heeft helaas veel dodelijke slachtoffers geëist. Ook Mechelen heeft inwoners ver-
loren. Anderzijds heeft ook Mechelen de onvoorwaardelijke inzet gezien van coronahelden.


Te gepasten tijde lijkt het ons wenselijk om de slachtoffers te gedenken en de coronahelden te 
huldigen.



