
Hier

‘Twee groene 
Mechelaars in het 
parlement, dat is 
historisch.’

MECHELEN OP KOERS HOUDEN
Iets meer dan een jaar na de 

gemeenteraadsverkiezingen is er 

al heel wat gebeurd. Er staat een 

ambitieus beleid inzake 

armoedebestrijding in de stijgers. 

De fietser wordt de maat der 

dingen in onze binnenstad met de 

invoering van de fietszone. Het 

autoluw gebied wordt uitgebreid. 

De langverwachte nieuwe bib 

heeft zijn deuren geopend.

Tijdens het ministerschap van Bart 

Somers neemt huidig schepen van 

mobiliteit Alexander Vandersmissen 

het waarnemend burgemeesterschap 

op. 

Hij zal dit doen in nauwe 

samenwerking met schepen Patrick 

Princen, die de extra bevoegdheden 

participatie en communicatie voor zijn 

rekening neemt. “Het team wordt dus 

wat herschikt, maar de ambitie blijft 

dezelfde: Mechelen op koers houden, 

als stad met veel ambitie, maar waar 

ook iedereen mee is”, aldus Kristof 

Calvo.

Mechelen Fietsstad en de vergroening 

zijn Princens prioriteiten. We werken 

aan een natuurpark in en rond 

Mechelen, er komen extra parken bij 

en acties als ‘Boom zoekt grond’ zijn 

een groot succes. Hij doet dat in 

nauwe samenwerking met 

gemeenteraadslid Tine Van den 

Brande, sinds nu ook Vlaams 

Parlementslid. “We hebben nu twee 

Mechelse parlementsleden en dat is 

eigenlijk historisch”, aldus Princen.

in Mechelen

Traject 'Samen Tegen Armoede'

De nieuwe bibliotheek

Betaalbare woningen in Mechelen

Patrick Princen, Tine Van den Brande en Kristof Calvo
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Het Predikheren
MECHELEN HEEFT ER EEN NIEUWE CULTURELE HOTSPOT BIJ

Dit najaar kreeg onze stad er een langverwachte culturele hotspot bij. 

Het Predikheren, zo heet onze nieuwe bib. Het 17e-eeuws klooster naast 

Museum Kazerne Dossin krijgt daarmee een nieuwe toekomst. Als huis 

van boeken en inspiratie en als democratische vrijplaats voor 

Mechelaars uit alle windrichtingen. 

“Dit is een bibliotheek van de Mechelaars”, vertelt schepen van Cultuur en 

Toerisme Björn Siffer. “Het Predikheren is een laagdrempelige cultuurinstelling. 

Hier kan de Mechelaar niet alleen boeken ontlenen, maar er zullen ook 

concerten doorgaan en beeldende kunstenaars getoond worden.”

Bij de restauratie werd erop gelet dat de historische elementen zichtbaar 

bleven, maar tegelijkertijd heeft de bibliotheek alle moderne functies op vlak 

van IT. Dit alles onder het genot van een prachtige omgeving om te lezen, 

studeren, bezinnen en zelfs eten. In Barbib kan je namelijk genieten van een 

kleine lunch of een heerlijke koffie. “Het succes hiervan is overweldigend. 

Intussen hebben we al tussen de 50.000 en 100.00 bezoekers over de vloer 

gehad. Dit overtreft onze stoutste verwachtingen”, stelt Björn verheugd.

Voor raadslid Tom Kestens blijft cultuur een sterk bindmiddel in onze stad. "Hoe 

Het Predikheren werd ingewijd door een parade van 1.700 Mechelaars... dat was 

een hoogtepunt.”

Schepen Björn Siffer en raadslid Tom Kestens zijn opgetogen. 
"Op sommige dagen kwamen hier 1.250 bezoekers langs."

© Tanné Bogaerts
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SAMEN TEGEN ARMOEDE

'Mechelen Superstad' gaf het startschot voor een armoedetraject 
met een sterke invulling door de Mechelaar.

© Stad Mechelen

'Het draait niet om het grote 
gelijk, maar om het beter 
begrijpen van de context.'

GABRIELLA DE FRANCESCO
Schepen van sociale zaken, welzijn, 
armoedebestrijding, gezin, kinder-
opvang, gelijke kansen, diversiteit en 
personen met een beperking

Deze legislatuur willen we de 

kinderarmoede terugdringen, 

werk maken van een menswaardig 

bestaan voor alle Mechelaars en 

ook aan het voorkomen van 

armoede. Gabriella De Francesco, 

schepen van armoedebestrijding 

en gezin, startte in april het 

participatieve armoedetraject. 

Gabriella vertelt haar ervaringen 

tijdens het traject.

"Tijdens Mechelen Superstad gaf 

kinderpsychiater Peter Adriaenssens 

een lezing  in Lamot. Hij benadrukte 

hoe bepalend armoede was voor de 

ontwikkeling en het zelfbeeld van een 

kind. Dat was meteen ook de start 

van ons traject.

In juni ging ik langs bij zes 

verschillende werkingen in het 

stadscentrum, de wijken en de 

dorpen. Daar sprak ik met mensen van 

organisaties, experten en mensen die 

ervaring hebben met armoede over 

zes concrete projecten waarvan we 

het gevoel hadden dat we er iets uit 

konden leren. Leren wat werkt, niet 

werkt, wat we moeten vermijden of 

waar we juist intenser op moeten 

inzetten.

Tijdens zes gespreksrondes hadden 

we het over concrete cases van het 

GO-team, het Family Justice Center, 

De Lage Drempel, J@M, De Aanzet, 

Buddy Mechelen en 38Volt. Die 

vonden plaats van het Sociaal Huis 

naar Lokaal Dienstencentrum De 

Schijf tot het Dorpshuis van Muizen. 

Omdat elke context verschillend is, 

omdat Mechelen ook meer is dan een 

stadscentrum. Tijdens die dialoog 

zetten we de focus op samenwerken, 

het aangaan van steunrelaties en het 

toeleiden van gezinnen met kinderen 

naar bestaande hulpverlening. 

Persoonlijk heb ik daar heel veel aan 

gehad, want het was een zoektocht 

die niet draaide om het grote gelijk 

maar om het beter begrijpen van de 

context, de methodiek en hoe die het 

beste aanslaat bij verschillende 

mensen. Op 2 juli bespraken we met 

de Mechelse organisaties en de 

Mechelaar de eerste grote lijnen van 

ons armoedebeleidsplan. Ik ging ook 

langs bij organisaties die onze stad 

ondersteunt zoals De Lage Drempel 

en De Keeting om in gesprek te gaan 

met de mensen die zelf aan de lijve 

ondervinden wat het betekent om in 

armoede te leven."



Stad Mechelen ondertekende in 

2012 het burgemeesters-

convenant voor 2020. Zo verbond 

de stad zich ertoe een CO2-

reductie van 20% te behalen en 

mogelijk zelfs te overtreffen 

tegen 2020. Via onder andere 

Mechelen Klimaatneutraal 

hebben we heel wat zaken 

gerealiseerd zoals de subsidies 

voor klimaatneutrale buurten en 

initiatieven. En met succes: in juni 

verzilverden we de European 

Green Leaf Award.

Mechelen kijkt ook verder. Vorig jaar 

tekenden we opnieuw het 

burgemeestersconvenant voor 2030 

en gaan we voor een reductie van 

-40%. We starten hiervoor een 

participatief traject op rond de 

opmaak van het klimaatplan 2.0. Niet 

alleen met interne en externe 

experten dus, maar ook met 

geïnteresseerde burgers en 

klimaatjongeren. 

Dit klimaatplan bestaat uit drie 

onderdelen. We stellen een risico-

analyse op van de stad rond hitte-

stress, droogte en overstromingen bij 

zware regenval. Ten tweede maken 

we een klimaatmitigatieplan op 

met een plan voor de CO2-reductie in 

verschillende sectoren zoals 

huishoudens, industrie, mobiliteit … 

HIER

SAMEN VOOR AMBITEUS EN 
DUURZAAM MECHELEN

Op de jongerenklimaattop luisterden we aandachtig 
naar hun wensen voor het klimaatbeleid van stad.

© Annelies Roosen

Ten derde stellen we een 

klimaatadaptatieplan op. Hoe gaan 

we op met de gevolgen van de 

opwarming? Dit gaat over 

maatregelen rond waterbufferen, 

luchtkwaliteit, hitte en biodiversiteit. 

IEDEREEN DENKT MEE
“Onze prioriteit hierin is het blijven 

betrekken van de Mechelaars en 

jongeren tijdens de uitrol van het 

plan. Het uitwerken ervan met regie 

van de stad en vooral samen met 

spelers op het terrein zorgt voor een 

plan dat lééft en geen statisch 

document. De maatregelen kunnen 

op elk moment bijgestuurd worden 

om de doelstelling te behalen”, legt 

schepen voor klimaat en milieu 

Marina De Bie uit. 

DUURZAAMSTE STAD
Het is onze ambitie is om zo snel 

mogelijk een klimaatneutrale stad te 

zijn. In 2020 zijn we alvast de 

duurzaamste stad van Europa. We 

wonnen de European Green Leef 

Award omwille van ons engagement 

voor

duurzame mobiliteit, natuur, 

biodiversiteit, duurzaam 

landgebruik, afvalverwerking en 

circulaire economie. Ook onze 

initiatieven  zoals ons participatieve 

klimaatplan werden warm onthaald.

Klimaatplan 2.0

MARINA DE BIE

Schepen van klimaat en milieu, 

energie, duurzaamheid, mondiaal 

beleid, slimme stad en onderwijs.

marina.debie@mechelen.be

Bio
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‘Ik wil een platform creëren 
waar ook meisjes zichzelf 
kunnen zijn.’

EEN CIRCULAIR STADSLABO

Mechelen gelooft in de circulaire economie. In efficiënter omgaan met 

grondstoffen, materialen, energie, water, ruimte en voedsel door 

kringlopen slim te sluiten. In het zoveel mogelijk hergebruiken van 

natuurlijke hulpbronnen. 

Raadslid Tom Kestens ijvert voor het concept circulaire stad en is erg  

enthousiast. “Mechelen huisvest al heel wat creatieve ondernemingen die een 

sterk netwerk rond een circulaire strategie kunnen vormen. Ook OVAM is een 

logische partner in dat verhaal. Onze genetwerkte stad is dus een ideale 

uitvalsbasis voor een circulaire hub. Daarom introduceren we De 

Potterij, pal in het centrum. Een site waar denkers en makers elkaar zullen 

ontmoeten in werkplekken, ontmoetingsplekken, witruimten en ateliers."

J@M ZET IN OP TALENTEN

In de herfstvakantie werd de 

binnenstad één aaneengesloten 

FIETSZONE. Dit tovert 179 straten 

in de binnenstad om tot 

fietsstraten, goed voor zo’n 30 km 

openbare weg. Het is dan 

verboden om fietsers in te halen.

In maart namen 180 vluchtelingen 

hun intrek in het vroegere 

ziekenhuis aan de 

Zwartzustersvest. Enkele 

maanden later maakten we plaats 

om nog 50 vluchtelingen extra op 

te vangen. Voor de bewoners 

betekent het heel wat: ze 

besteden hun dag zinvol, komen 

onder de mensen, maken mee deel 

uit van de samenleving.

Schepen Gabriella De Francesco 

ondertekende dan ook in oktober 

de SOLIDARITEITSVERKLARING 

#WITHREFUGEES van de 

vluchtelingenorganisatie van de 

Verenigde Naties. Hierin engageren 

we ons voor het creëren van 

inclusieve gemeenschappen en 

het bevorderen van maat-

schappelijke en economische 

groei .

Schepen Bjorn Siffer is voortaan 

ook verantwoordelijk voor 

SENIOREN, wat aansluit bij zijn 

bevoegdheid Sociale Cohesie. 

PERSONEN MET EEN 

BEPERKING wordt toegevoegd 

aan het takenpakket van schepen 

Gabriella De Francesco, nu al 

bevoegd voor o.a. Sociale Zaken en 

Gelijke Kansen.

TOM KESTENS
Gemeenteraadslid
tom.kestens@mechelen.be

ZINEB EL BOUSSAADANI
Gemeenteraadslid en voorzitter J@M
zineb.elboussaadani@mechelen.be

Er zal worden gewerkt rond 

duurzame ontwikkelingen en 

kleinschalige productie. De Potterij 

kan een motor worden voor circulaire 

economie in onze stad en regio, maar 

daarvoor hebben we natuurlijk 

circulaire ondernemers en makers 

nodig. 

OP ZOEK
Die zoeken we nu volop. Ken of ben je 

zo iemand? Wil je info? Geef dit door 

via www.potterij.be.

Gemeenteraadslid Zineb El 

Boussaadani is voorzitter van de 

vzw J@M, de Mechelse kinder- en 

jeugdwerking voor educatieve en 

vormende vrijetijdsactiviteiten. Ze 

gaat de komende jaren sterk 

inzetten op de talenten van 

jongeren en gelijke kansen voor 

meisjes. 

J@M ondersteunt jongeren op vlak 

van onderwijs en tewerkstelling, 

maar biedt ook zinvolle 

vrijetijdsbesteding aan. J@M laat elk 

kind z’n talent ontdekken, van cultuur 

tot sport, en moedigt dat talent ook 

aan. Maar meer dan ooit gaat Zineb 

inzetten op het welbevinden van 

meisjes.

“Ik ken de jongerenwerking al vele 

jaren. Ik was al actief bij J@M nog 

voor ik in de politiek stapte. Ik ken de 

medewerkers en zij kennen mij. Ik 

waardeer hun inzet enorm en ik 

geloof als geen ander in dit project”, 

zegt Zineb. “Ik wil de komende jaren 

ook vooral gewoon één van hen 

blijven. Ik blijf gewoon Zineb, 

iemand om een babbeltje mee te 

slaan of die een schouderklopje 

geeft als dat nodig is.”
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Jong Groen Mechelen maakte een foto 

op de reizende regenboogbank voor 

de Internationale Dag tegen 

Homofobie en Transfobie.

Raadslid Maxine Willemsen vindt 

initiatieven als dit erg belangrijk. 

"Iedereen moet gelijke rechten 

krijgen. De LGBTQ+ gemeenschap 

moet kunnen houden van wie ze 

willen en zichzelf kunnen zijn." 

Naast de regenboogbank in de 

Kruidtuin, is er nu ook één aan VC De 

Schakel en in het Tivolipark.

1

Gelijke toegang tot huisvesting is 

een absolute zekerheid die we 

alle Mechelaars willen geven. 

“Sensibilisering en praktijktesten 

kunnen discriminatie op de huurmarkt 

een halt toeroepen”, stelt Gabriella 

De Francesco, schepen van Gelijke 

Kansen. Raadslid Zineb El 

Boussaadani gaat verder: “Dit is een 

heel belangrijke stap tegen de sociale 

uitsluiting en gelijke behandeling."

2
"Kinderen horen niet blootgesteld 

te worden aan passief roken, laat 

staan dat ze moeten spelen in een 

buurt waar gerookt wordt”, dat 

vindt raadslid Rina Rabau. Ze polste in 

de gemeenteraad naar de stand om 

Generatie Rookvrij steunen, 

waaronder het rookvrij maken van de 

verschillende spel- en 

recreatiedomeinen in de stad. Het zou 

meteen ook een oplossing zijn voor de 

vele peukjes die die plekken nu 

vervuilen.”

3
Raadslid Klaas Delrue en schepen 

Marina De Bie zetten zich in voor 

veilige schoolomgevingen. Klaas 

merkt dagelijks hoe een kleine ingreep 

een heel groot verschil maakt. “Het is 

cruciaal dat we onze kinderen 

durven leren fietsen en laten 

fietsen. Schoolstraten spelen daarin 

een belangrijke rol. Daarnaast is het 

cruciaal voor de veiligheid én de 

luchtkwaliteit dat we blijven zoeken 

naar mogelijkheden voor groenere 

mobiliteit in onze wijken.”

4
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BETAALBARE WONINGEN VOOR 
ALLE MECHELAARS 

De bestuursleden worden wegwijs gemaakt met een fietstocht 
langs het patrimonium.

© Woonpunt

‘De komende zes jaar gaan 
we voor minstens 200 extra 

nieuwe woningen.’

BERT DELANOEIJE
Voorzitter Groen Mechelen en 
gemeenteraadslid
bert.delanoeije@mechelen.be

Voor onze enthousiaste groene 

ploeg binnen Woonpunt is 

betaalbaar en kwaliteitsvol 

wonen voor alle Mechelaar, ook 

die wat kwetsbaarder zijn, in een 

gezonde groene omgeving, waar je 

graag woont, waar het leven 

bruist en je je thuis voelt, één van 

de belangrijke uitdagingen uit het 

bestuursakkoord. 

We gaan er met veel goesting en 

kennis van zaken voor om binnen 

deze zes jaar minstens 200 extra 

nieuwe woningen te realiseren. Zo zijn 

we flink op weg naar een totaal 

aanbod van 10% Mechelse sociale 

huurwoningen. 

We willen blije mensen in gezonde 

woningen en daarom gaan we wat 

versleten is snel en efficiënt blijven 

renoveren of vernieuwen. We tekenen 

al volop plannen uit voor veel meer en 

leefbaarder groen en bomen in de 

wijken. Slim aangelegd en geplant 

zodat bomen er oud kunnen worden.

Al dat bouwen en verbouwen moet 

meer gericht zijn op de toekomst. We 

willen hier echt het zichtbare verschil 

maken en kiezen voor een stevige 

groene en duurzame shift. Met betere 

en eerlijke materialen zodat we een 

langere levensduur kunnen 

garanderen. Van goed geïsoleerde 

woningen met slimme hernieuwbare 

energie wordt niet alleen wie er 

woont beter, maar ook ons klimaat. 

We werken al volop onze ideeën uit 

over hoe we de groeiende nood aan 

nieuwe woonvormen binnen 

Woonpunt kunnen realiseren; hoe we 

doelgroepen die nu nog teveel uit de 

boot vallen eerlijke woonkansen 

kunnen geven; hoe we door een 

groenere mobiliteit waarbij we per 

wijk bijvoorbeeld deelfietsen en -

wagens ter beschikking stellen, veel 

meer ruimte gaan krijgen voor 

speelpleintjes, een bank in het gras 

om met de buren te kletsen, en 

bomen op de juiste plek, om in te 

klimmen of wat schaduw onder te 

vinden; meer adem- en leefruimte 

voor al wie er woont.
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'Hiermee geven we resoluut 
voorrang aan meldingen over 
fiets- en voetpaden.'

SAMEN 
INBURGEREN

FIETS- EN VOETPADENTEAM

PATRICK PRINCEN
Schepen van openbare werken, natuur- 
en groenontwikkeling, parken en 
stadstuinen, communicatie en 
participatie

Met het project Samen Inburgeren slaan we samen nieuwe bruggen in 

onze Mechelse gemeenschap. Mechelaars en nieuwkomers van een 

andere culturele afkomst gaan samen onze boeiende stad exploreren, 

activiteiten ondernemen in duo en ook enkele in groep. Want zeg nu 

zelf: wat zorgt ervoor dat we elkaar en elkaars cultuur leren kennen? 

Door dit met een buddy te doen, schept dit een band, schept dit 

vertrouwen en geeft dit ook een andere kijk op onze stad – een kijk die 

minder evident is. 

Maar liefst 13 kandidaat-coaches hebben zich aangemeld om in totaal 14 

anderstalige nieuwkomers 7 maand lang te begeleiden. Raadslid Faysal El 

Morabet is daar één van. Hij is buddy van nieuwkomer Alamin. "We bezochten 

het natuurgebied Mechels Broek en veel leuke Mechelse cafeetjes. Intussen 

hebben we  heel wat verhalen gedeeld", vertelt Faysal. "Het is een 

fantastische ervaring. En eveneens is het ook een mooi voorbeeld van hoe 

integratie eerder wordt bevorderd door contact, geduld en menselijkheid dan 

via opgelegde testen. Uiteindelijk delen we meer dan denken en dit heb ik zeker 

gemerkt de afgelopen maanden."

Wil jij je engageren als coach of inburgeraar? Stuur een mailtje naar 

sameninburgeren@mechelen.be. Van zodra er voldoende kandidaten zijn, 

word je gecontacteerd en uitgenodigd voor een verkennend intake-gesprek.

Een maand geleden ging in 

Mechelen het fiets- en 

voetpadenteam aan de slag, een 

speciale eenheid binnen de 

uitvoeringsdiensten die voorrang 

geeft aan meldingen over fiets- 

en voetpaden. In die tijd werden 

18 euvels opgelost. Andere 

meldingen vragen dan weer een 

meer structurele aanpak.

Op een maand tijd staat de teller van 

meldingen over fiets- en voetpaden 

op 85. Het gaat om 47 meldingen 

over voetpaden en 38 over 

fietspaden, meestal betreffende 

beschadigingen aan het wegdek. De 

meldingen worden allemaal 

geregistreerd en vervolgens wordt 

bekeken welke opvolging 

noodzakelijk is. Achttien euvels 

werden intussen volledig verholpen, 

waaronder op de Brusselse-

steenweg, op de Zennebrug in 

Hombeek en in Muizen-Dorp. De 

opvolging van 32 andere meldingen 

werden al opgestart. 

 “Uiteraard wordt er ook naar het 

groter plaatje gekeken. De grote, 

structurele ingrepen vragen iets 

meer tijd en geld. Het fiets- en 

voetpadenteam kan snel schakelen 

en op korte tijd met kleine ingrepen 

grote verbeteringen aanbrengen. 

Mechelaars spreken hen daar op 

straat ook over aan. Ze zijn blij dat er 

naar hen geluisterd wordt en dat er 

met hun input iets gebeurt. Zo maken 

we Mechelen samen beter”, zegt 

Patrick Princen, schepen van 

Openbare Werken.

© Samen Inburgeren



Doeners uit Mechelen lopen op kop in een eerlijke, 
gezonde en menselijke samenleving. Geef ze een duwtje in de rug. 
Doe mee met politiek waar je blij van wordt.

MEER VROUW OP STRAAT
WIST JE DAT HET PLEIN AAN DE DOSSINKAZERNE SINDS KORT 

OFFICIEEL HET IRENE SPICKERPLEIN HEET?

BEGIN DIT JAAR WAREN BIJNA 120 STRATEN IN MECHELEN GENOEMD 
NAAR OVERLEDEN PERSONEN. SLECHTS 10% DAARVAN WAS EEN 

VROUW. DAT KAN BETER. INTUSSEN WIJZIGDEN AL ZEVEN 
STRATEN EN PLEINEN VAN NAAM. DE INHAALBEWEGING IS 

INGEZET.

Groen Mechelen
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www.groenmechelen.be 
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