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INLEIDING 
KIES PARTIJ VOOR EEN STAD  
OP MENSENMAAT

“Waar woon je?”
“In Mechelen.”
“Ah, ja? Mechelen is toch schoon geworden, hé?”
“Zeker, ja.”
“Als je dat vergelijkt met vroeger, niet meer te herkennen.”

Klinkt het vertrouwd? Ongetwijfeld. Laat je ergens vallen dat je in Mechelen woont, dan krijg je altijd onge-
veer dezelfde enthousiaste reactie. Woon je in Mechelen, dan zit je goed. Want Mechelen, dat is toch die 
stad waar heel de wereld komt naar kijken en waar alles goed gaat?

Is onze stad er onder het burgemeesterschap van Bart Somers op vooruitgegaan? Zeker wel. De PVDA is 
niet de partij die dat gaat tegenspreken. We worden wel vaker afgeschilderd als een partij met een grote 
nostalgie naar een ver verleden, maar dat is nieuws voor de fabeltjeskrant.

Vooruitgang is iets wat iedereen heel erg toejuicht, ook wij. Maar vooruitgang betekent niet vanzelfspre-
kend voor iedereen hetzelfde. Het succesverhaal van Mechelen klinkt dan ook niet voor alle Mechelaars 
even betoverend.

DE WENSDROOM VAN DE MECHELAAR 
 
Het Mechels bestuur wekt graag de indruk dat alleen onze stad volop in ontwikkeling is. Niets is minder 
waar. De ontwikkeling van Mechelen is deel van een wereldwijd verhaal waarin steden een almaar grotere 
rol spelen. Steeds grotere delen van de wereldbevolking trekken naar de steden om er een leven en een 
toekomst uit te bouwen. Groei en vernieuwing zien we dan ook in zowat alle steden.

In een wereld waarin alles draait rond geld en winst, zijn steden nieuwe markten geworden, met heel wat 
mogelijkheden om snel veel geld te verdienen. Voor ondernemers, projectontwikkelaars en makelaars zijn 
de hedendaagse steden nieuwe goudmijnen. Politici die de belangen van het grote geld voorop stellen, 
geven hun beleid vorm naar de wensen van investeerders en beleggers. Het welzijn van de stedelijke be-
volking verschuift naar de tweede plaats.

Steden komen zo vanzelf in een onderlinge concurrentiestrijd terecht. De stad wordt een merk, het onder-
werp van een nooit eindigende reclamecampagne. Het komt erop aan de stad, letterlijk en figuurlijk, zo 
goed mogelijk te verkopen. Stedelijk beleid wordt dan een soort competitiesport, waarbij zo snel mogelijk 
zo veel mogelijk medailles gescoord moeten worden.

De Mechelse burgemeester en zijn bestuursploeg zijn in deze discipline rasechte kampioenen. Ze zijn on-
geëvenaard in het aanprijzen en verkopen van hun stad. De promotiemachine draait wellicht nergens ge-
smeerder dan in Mechelen. De boodschap is eenvoudig en duidelijk: in Mechelen is alles het beste, het 
leukste, het nieuwste, het grootste, …
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De promotiecampagne werpt vruchten af. Tot ver buiten de landsgrenzen is er grote belangstelling voor die 
kleine centrumstad aan de Dijle en haar “beste burgemeester van de wereld”. Mechelen wordt steeds meer 
gezien als een mirakelstad, een nieuw wereldwonder. 

Burgemeester Somers wordt er niet meteen bescheidener van. In een interview begin dit jaar liet hij opteke-
nen: “Wij belichamen de ziel van de stad, wij staan dicht bij de wensdroom van de Mechelaar.”
 

“DE MECHELAAR”, DAT ZIJN VEEL 
VERSCHILLENDE MENSEN

Die stelling is misschien mooi voor de reclamefolder, maar ze is allerminst in overeenstemming met de 
werkelijkheid. 

Tenzij Bart Somers doelt op de wensdroom van ondernemers en projectontwikkelaars. Die gaat in Mechelen 
wel degelijk in vervulling. Bedrijven betalen hier immers bijzonder weinig belastingen. Het historisch patri-
monium wordt hier met gemeenschapsgeld gerenoveerd en dan voor een prikje in ondernemershanden ge-
geven. Op de mooiste locaties kunnen bouwheren naar believen de prijzigste woonprojecten ontwikkelen, 
waar nodig wordt daar ook zonder problemen een zeldzaam stukje natuur voor opgeofferd. Geen wonder 
dat de zakenkrant Financial Times Mechelen goede punten geeft.

Of tenzij Bart Somers de wensdroom van rijke mensen, gegoede middenklassers, zakenlui en toeristen 
bedoelt. De hele stad wordt immers gemodelleerd om tegemoet te komen aan hun wensen en levensstijl. 
En natuurlijk hoor je ons niet zeggen dat deze mensen in Mechelen niet welkom zijn, maar hun wensdromen 
mogen die van vele andere Mechelaars niet verdringen.

Die vele andere Mechelaars zijn er wel degelijk, we zien ze elke dag opnieuw. En van hun wensdroom staat 
het stadsbestuur helaas heel ver weg.

Mechelen is immers ook de stad waar een betaalbare woning nauwelijks nog te vinden is, waar je gemid-
deld zeven jaar op de wachtlijst moet staan voor een sociale woning, waar nog altijd mensen in erbarme-
lijke panden van huisjesmelkers moeten leven, waar het aantal leefloners blijft stijgen, waar achter talloze 
gevels schrijnende armoede heerst, waar veel te weinig voorzieningen zijn voor daklozen, waar ruim een 
vijfde van de jongeren werkloos is, waar niet voldoende opvang voor kinderen is, waar ouders op school 
een boterhammentaks moeten betalen, waar de politie kampt met een structureel probleem van racisme, 
waar discriminatie op de woning- en arbeidsmarkt schering en inslag is, waar een nijpend tekort is aan 
openbaar vervoer, waar inspraak bijna onbestaand is, … Mechelen is een dure stad geworden, waar de 
slinger van de citymarketing volledig is doorgeslagen.

“De Mechelaar”, dat zijn heel veel verschillende mensen, met heel uiteenlopende wensdromen. In het Me-
chelen van vandaag gaan al te veel van die dromen verloren.
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STAD OP MENSENMAAT

Als we met de PVDA een plek in de Mechelse gemeenteraad willen veroveren, dan is dat om het stadsbe-
stuur uit dromenland te halen en met de voeten op de grond te zetten. Om duidelijk te maken dat er nog 
heel veel moet gebeuren vooraleer het geoorloofd is om Mechelen als een wereldwonder in de kijker te 
zetten.

Wij kunnen het verschil maken omdat wij op een andere manier aan politiek doen. We willen met al onze 
kiezers en met alle Mechelaars een contract sluiten. Wij zullen de mensen bij onze voorstellen betrekken, 
onze agendapunten zullen vertrekken van wat er leeft in de wijken, wij zullen mensen mobiliseren om din-
gen te veranderen. 

We moeten het niet onder stoelen of banken steken: er zijn twee visies op de stad,  die lijnrecht tegenover 
elkaar staan. Een commerciële visie, die vertrekt van citymarketing, prestigeprojecten, beton en privé. Aan 
de andere kant een publieke visie, die vertrekt van de noden van de mensen en van een rechtvaardige 
fiscaliteit. 

Wij willen van Mechelen een stad op mensenmaat maken, een stad die voor iedereen een plek heeft, die 
erkent dat niet iedereen hetzelfde denkt en wil, die probeert om de verschillende wensen en noden met 
mekaar in overeenstemming te brengen. Het beleid in deze stad moet vertrekken bij de zwaksten, omdat 
écht prestige alleen gewonnen kan worden als iedereen mee is. In deze stad kan er volgens de PVDA maar 
één beleidsdomein zijn: sociaal beleid. Dat is een beleid waar iedereen beter van wordt. Een beleid dat 
volop inzet op sociale huisvesting, een betaalbare huurmarkt, dat niet aanvaardt dat mensen in armoede 
leven, dat mensen die het moeilijk hebben niet wegjaagt maar omarmt en vooruit helpt, dat genereus inves-
teert in onderwijs, kinderopvang, inspraak en cultuur, dat investeert in betaalbare en groene energievoor-
zieningen, in openbaar vervoer, dat mensen tewerkstelt in fatsoenlijke jobs met een goed loon, dat instaat 
voor gezondheidszorg en opvang voor ouderen, … Dit werk mag niet worden uitbesteed. De stad moet zelf 
mensen en middelen voorzien.

Een stad op mensenmaat betekent ook een klimaatneutrale stad. Als we een leefbare toekomst voor onze 
kinderen en kleinkinderen willen garanderen, dan zullen we op dat vlak heel ambitieus moeten zijn. We 
zullen veel verder moeten gaan dan wat de huidige bestuursploeg, Groen incluis, op dat vlak presteert.

Die stad op mensenmaat willen we tijdens de komende verkiezingsstrijd verdedigen. We maken er ons 
prestigeproject van, een sociaal prestigeproject. Dat project zal aan de basis liggen van ons werk in de 
gemeenteraad.

In het voorliggende programma laat ons sociaal prestigeproject zich nu al zien in concrete voorstellen en 
ideeën. Ze kunnen niet allemaal op korte termijn gerealiseerd worden, maar een programma moet ook 
verder durven denken dan de eerstvolgende bestuursperiode. Het moet ook een visie uitstralen op de stad 
van de toekomst, waarvoor vandaag de eerste stappen moeten gezet worden.

Dirk Tuypens & Nadia Charradi 
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1. STAD ZONDER ARMOEDE

STANDPUNT

“Armoede is geen tegenslag, maar een aanslag.” Het is een toenemend en structureel probleem dat op alle 
bestuursniveaus bovenaan de agenda hoort te staan. Ook de stad moet zich op alle mogelijke manieren in-
spannen om armoede uit te roeien. Daarbij moet ze vertrekken van de maatschappelijke oorzaken. Al haar 
inwoners moeten onvoorwaardelijk toegang hebben tot sociale grondrechten: huisvesting, gezondheid, 
inkomen, onderwijs, mobiliteit, … .

Mechelen ziet zich graag als koploper, een voorbeeld voor binnen- en buitenlandse steden. Wij willen dat 
onze stad ook een toonbeeld wordt wat de aanpak van armoede betreft. Scoren met mooie winkelstraten 
en hoogwaardige woonprojecten is één ding, maar we verdienen pas echt prestige als iedereen mee is.

ONZE VOORSTELLEN

EEn. Stad en Sociaal HuiS nemen Hun 
verantwoordelijkHeid

•	 Ook	kwetsbare	mensen	moeten	zich	in	Mechelen	welkom	en	thuis	voelen.	Het	bestuur	mag	geen	beleid	
ontwikkelen dat hen uit de stad weert, bijvoorbeeld via het woonbeleid. 

•	 Het	Sociaal	Huis	krijgt	voldoende	mensen	en	middelen	om	laagdrempelig,	vertrouwenwekkend	en	ef-
ficiënt te werken.

•	 Het	leefloon	wordt	via	aanvullende	steun	opgetrokken	tot	het	referentiebudget	voor	een	menswaardig	
inkomen.

•	 Armoede	wordt	actief	en	intensief	opgespoord.
•	 We	bouwen	het	straathoekwerk	en	buurtopbouwwerk	sterk	uit.
•	 De	stedelijke	kinderopvang	wordt	aanzienlijk	versterkt.
•	 Rechten	worden	automatisch	toegekend.
•	 Mensen	in	een	kwetsbare	positie	worden	bij	de	stadsdiensten	kosteloos	geholpen.
•	 In	wijk-	en	dorpshuizen	wordt	een	brede	en	laagdrempelige	dienstverlening	voorzien:	budgetbegelei-

ding, woonbegeleiding, arbeidsbegeleiding, ondersteuning voor onderwijs en opvoeding, hulp bij admi-
nistratie, medische hulp.

•	 We	bieden	extra	ondersteuning	voor	mensen	die	gevangen	zitten	in	de	schuldindustrie.

TwEE. Het middenveld Speelt een cruciale rol

•	 Sociale	verenigingen	en	organisaties	worden	beter	ondersteund.
•	 De	expertise	van	het	middenveld	wordt	ten	volle	gewaardeerd	en	krijgt	weerklank	in	het	beleid.

DriE. Het recHt op kwalitatief wonen moet voor iedereen 
gegarandeerd zijn

•	 Het	aantal	sociale	huurwoningen	wordt	aanzienlijk	verhoogd.
•	 Voor	dak-	en	thuislozen	komt	er	meer	noodopvang	en	wordt	het	principe	van	Housing	First	gehanteerd.
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•	 De	stad	versterkt	het	Sociaal	Verhuurkantoor	(SVK)	door	woningen	die	ze	in	eigendom	heeft	in		 	
beheer van het SVK te geven.

•	 Kwetsbare	mensen	krijgen	gemakkelijker	een	referentieadres.
•	 Uit	huiszettingen	worden	vermeden,	zeker	in	de	sociale	huisvesting.

ViEr. elektriciteit, gaS, water en gezondHeidSzorg zijn 
grondrecHten 

•	 De	stad	verbindt	zich	ertoe	om	op	haar	grondgebied	geen	afsluitingen	van	elektriciteit,	gas	en	water	toe	
te staan. Budgetmeters zijn geen oplossing.

•	 Er	wordt	ruimschoots	geïnvesteerd	in	laagdrempelige	en	betaalbare	gezondheidszorg.

Vijf. kwetSbare menSen Hebben recHt op volwaardig werk 

•	 Ook	kwetsbare	mensen	moeten	vertegenwoordigd	zijn	in	het	stadspersoneel.
•	 De	stad	speelt	voluit	haar	rol	als	werkgever.
•	 De	sociale	economie	wordt	gestimuleerd.

VISIE

“Mechelen heeft het beste armoedebeleid”, verkondigt het Mechelse stadsbestuur. Aanleiding daarvoor 
is de prijs die de Koning Boudewijnstichting in 2016 uitreikte voor het GO-team. Dat begeleidt mensen die 
in de meest schrijnende omstandigheden overleven. Zeer zinvol, maar het team werkt ondertussen ook al 
met een wachtlijst.

Zeggen dat onze stad het beste armoedebeleid heeft, is niet alleen overdreven maar ook bijzonder on-
gepast. Armoede kan nooit het voorwerp zijn van een concurrentieslag. Armoedebeleid is geen wedstrijd 
waarbij het erop aankomt wie de minst dramatische cijfers kan voorleggen.

Die cijfers zijn overigens ook in Mechelen verre van rooskleurig:
•	 In	2017	telde	Mechelen	1.145	leefloontrekkers.	Bij	het	begin	van	de	legislatuur	waren	dat	er	ongeveer	

540. Er is ook een opvallende stijging van studenten die aankloppen bij het Sociaal Huis voor een 
leefloon. Het leefloon voor een alleenstaande bedraagt 892,70 euro, ruim 200 euro onder de armoe-
degrens.

•	 891	ouderen	deden	in	2017	een	beroep	op	de	inkomensgarantie	voor	ouderen	(IGO).
•	 De	kansarmoede-index	van	Kind	en	Gezin	bedraagt	voor	Mechelen	12,4%.	Dat	is	0,4%	onder	het	Vlaamse	

gemiddelde.
•	 De	onderwijskansarmoede-index	 (OKI)	 bedraagt	 voor	onze	 stad	 1,62	 (deze	 index	 is	 een	 cijfer	 tussen	 

0	en	4).	Voor	Vlaanderen	is	deze	index	0,81.
•	 In	2017	had	15%	van	de	Mechelaars	betalingsmoeilijkheden.	In	Vlaanderen	bedroeg	dat	cijfer	9%.
•	 Een	studie	van	de	provincie	Antwerpen	(2013)	geeft	aan	dat	22,5%	van	de	Mechelse	jongeren	(0-19	jaar)	

in armoede leeft.
•	 Het	aantal	individuele	belastingaangiften	onder	de	kritische	grens	van	10.000	euro	bedraagt	19%	van	het	

geheel.	Het	aantal	gezamenlijke	aangiften	onder	de	kritische	grens	van	20.000	euro	bedraagt	14%	van	
het geheel.

•	 In	2016	hadden	15.374	Mechelaars	een	verhoogde	tegemoetkoming	bij	de	mutualiteit.	
•	 In	2013	had	3%	van	de	Mechelaars	boven	de	18	een	overmatige	schuldenlast.	
•	 In	2013	werden	5	elektriciteitsaansluitingen	per	1000	afgesloten,	naast	11	per	duizend	gasaansluitingen.	

Het aantal budgetmeters voor elektriciteit in 2015 bedroeg 594, het aantal budgetmeters voor gas 464.
•	 In	2016	stonden	in	Mechelen	2.400	mensen	op	de	wachtlijst	voor	een	sociale	woning.
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Het is duidelijk dat armoede in Mechelen niet geminimaliseerd kan worden en dat de bestrijding ervan ook 
hier een absolute prioriteit hoort te zijn.

Om een geloofwaardig armoedebeleid te ontwikkelen, moet allereerst komaf worden gemaakt met elke 
visie die armoede reduceert tot een individueel probleem. Nog al te vaak wordt armoede gezien als het 
gevolg van spijtige ongelukjes. Dingen die mensen, als ze pech hebben, nu eenmaal overkomen. 

Een andere visie, die jammer genoeg steeds meer terrein wint, zegt dat mensen in armoede zelf verant-
woordelijk zijn voor hun situatie. Eigen schuld, dikke bult. Armoede is in die visie het gevolg van een foute 
levensstijl, niet willen werken, domme keuzes maken, geld verspillen.

We moeten om te beginnen erkennen dat armoede een structureel probleem is. Het beschamende gevolg 
van politieke keuzes die ervoor zorgen dat mensen geen behoorlijk werk vinden, geen fatsoenlijk loon krij-
gen, geen kwaliteitsvolle woning kunnen huren of kopen, dat ze de facturen niet meer kunnen betalen, dat 
ze moeten overleven met uitkeringen onder de armoedegrens, …

Decenniumdoelen 2017, de koepel van organisaties die armoede bestrijden, verwoordt het zo: “Armoede is 
een onrecht, het is een fundamenteel probleem van de samenleving, van een samenleving die ongelijkheid 
produceert, waardoor vertrouwen tussen mensen en de sociale samenhang afneemt. Armoede bestrijden 
vraagt een ander verhaal over ongelijkheid en onrecht. Het vraagt een beleid van herverdeling en het struc-
tureel uitbouwen van de rechten van alle mensen.”

Vijftien procent van onze landgenoten wordt getroffen door armoede. Daarnaast is er ook een snel groei-
ende groep mensen die op de rand van de afgrond staat te wankelen. Mensen die bij het minste zuchtje 
mee de draaikolk van de armoede ingesleurd worden.

We moeten ook erkennen dat de strijd tegen armoede tot vandaag op alle niveaus faalt. Decenniumdoelen 
2017 leverde in de armoedebarometer van 2017 bikkelharde cijfers om dat aan te tonen. Ondanks de vele 
beloftes werd in de voorbije tien jaar geen enkele noemenswaardige vooruitgang geboekt. Op alle cruciale 
terreinen – inkomen, werk, wonen, gezondheid, sociale integratie – heeft het armoedebeleid gefaald. De 
beperkte doelstellingen die op de verschillende beleidsniveaus werden gesteld, werden niet gehaald. 

Hoog tijd dus dat op alle politieke niveaus ernstige inspanningen worden geleverd om het tij te keren.

EEn. de Stad en Het Sociaal HuiS nemen Hun 
verantwoordelijkHeid

“We moeten ervoor zorgen dat we de kansarmoede van Antwerpen en Brussel niet aantrekken.” Dat is al 
jaar en dag het devies van burgemeester Somers. Mensen in armoede worden gezien als een bedreiging 
voor de welvaart en het imago van de stad. 

Onder het burgemeesterschap van Somers voert Mechelen naar deze mensen toe dan ook niet bepaald een 
uitnodigend beleid. Doelstelling is altijd om hun aandeel in de Mechelse bevolking beperkt te houden. Dat 
uit zich in tal van maatregelen: de afbouw van het aantal sociale huurwoningen, een woonbeleid dat een-
zijdig inzet op hoogwaardige projecten, een beperkte opvang voor dak- en thuislozen, een bedelverbod, …

Dit beleid, dat vertrekt van een stigmatiserende visie, willen we doorbreken. Ook kwetsbare mensen zijn in 
Mechelen welkom. De stad en het Sociaal Huis moeten hun verantwoordelijkheid nemen en elke Mechelaar 
een menswaardig bestaan garanderen. 
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Wanneer mensen zich met een hulpvraag tot het Sociaal Huis of de stedelijke diensten wenden, moeten ze 
zich daarbij welkom en comfortabel voelen. Er moet dan ook voldoende personeel ingezet worden, zodat 
een gepaste dienstverlening mogelijk wordt. De relatie tussen hulpvrager en hulpverlener mag niet herleid 
worden tot een zakelijke relatie. Er moet altijd de nodige ruimte zijn voor menselijk contact en persoonlijke 
opvolging. Maatschappelijk werk is in de eerste plaats mensenwerk.

Om een menswaardig leven te kunnen leiden, hebben mensen een minimaal inkomen nodig. Het leefloon 
ligt vandaag ruim onder de Europese armoedegrens. Het is de bevoegdheid van de federale regering om 
daar iets aan te doen, maar tot nog toe komt daar niets van in huis. De stad kan zelf het leefloon niet recht-
streeks optrekken tot de armoedegrens. Maar ze kan dat wel onrechtstreeks, via uiteenlopende financiële 
tegemoetkomingen: huur, energie, gezondheidszorg, schoolkosten, mobiliteit, sport, cultuur, … We pleiten 
er dan ook voor dat de stad het leefloon op die manier bijpast.

Armoede houdt zich vaak schuil achter gesloten ramen en deuren. Niemand loopt graag te koop met uit-
zichtloze problemen. De stad en het Sociaal Huis moeten dan ook inspanningen leveren om armoede actief 
op te sporen. Dat kan door het GO-team te versterken, door straathoekwerk en buurtopbouwwerk uit te 
breiden en door middenveldorganisaties beter te ondersteunen. Ook de scholen kunnen hier actief bij 
betrokken worden.

De stap naar de hulpverlening is voor heel wat mensen nog altijd heel moeilijk. De psychologische drempel 
is vaak onoverwinnelijk. De fysieke en mentale afstand tot de hulpverlening moet dan ook zo klein mogelijk 
worden gemaakt. Daarom pleiten we voor de aanwezigheid van maatschappelijk werkers in de wijk- en 
dorpshuizen. Zij kunnen instaan voor een laagdrempelige eerstelijnshulp en voorkomen dat mensen node-
loos verder wegzakken in de problemen. 

TwEE. Het middenveld Speelt een cruciale rol.
Sociale middenveldorganisaties spelen een cruciale en vaak onderschatte rol in de aanpak van armoede. 
Om die rol voluit te kunnen spelen, moeten ze de nodige structurele ondersteuning krijgen: werkingsmid-
delen, logistieke ondersteuning, hedendaagse huisvesting.

Het is ook van fundamenteel belang dat de sociale middenveldorganisaties hun opdracht op een onafhan-
kelijke en vrije manier kunnen vervullen. De afhankelijkheid van overheidsmiddelen mag er niet toe leiden 
dat er geen kritische reflectie meer mag zijn op het beleid of dat de werking er een verlengstuk van wordt.

Middenveldorganisaties	hebben	een	onschatbare	expertise.	In	een	overlegstructuur	met	de	stad	moet	die	
gewaardeerd worden. Overleg mag geen vormelijke aangelegenheid zijn, maar moet effectief leiden tot 
een beter beleid.

DriE. Het recHt op kwalitatief wonen moet voor iedereen 
gegarandeerd zijn.

Bij zijn aantreden als burgemeester in 2000, voerde Bart Somers een stop in op de bouw van sociale huur-
woningen. Meer nog, er werden zelfs sociale woningen afgebroken. Ondertussen komen er met mondjes-
maat wel wat nieuwe woningen bij, maar het totale aantal sociale woningen ligt vandaag nog altijd lager 
dan achttien jaar geleden. De groeiende nood wordt niet gevolgd, met lange wachtlijsten tot gevolg. In het 
bestuursakkoord van de huidige coalitie werd voorzien in slechts 300 nieuwe sociale woningen.

De stad investeerde ondertussen wel sterk in de renovatie van het bestaande patrimonium in de sociale 
huisvesting. Na jarenlange verwaarlozing was dit onvermijdelijk. Deze investering wordt echter al te mak-
kelijk	gebruikt	als	excuus	om	geen	nieuwe	woningen	te	voorzien.
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Om mensen met een beperkt inkomen toegang te geven tot kwaliteitsvolle huisvesting, moet een aanzien-
lijke toename van het aantal sociale huurwoningen gerealiseerd worden.
 
Het Mechelse stadsbestuur ontkende lang dat er in onze stad dak- en thuislozen bestaan. Opvang werd dan 
ook als onnodig beschouwd. Die houding kon onmogelijk worden volgehouden. Er kwamen opvangvoor-
zieningen, maar die zijn nog altijd ontoereikend. Een verdere uitbreiding is nodig.

Wie bij de noodopvang voor dak- en thuislozen aanklopt, moet binnen de drie maand een woning krijgen 
via het Housing First-principe. Het basisidee van Housing First is dat mensen eerst een dak boven het hoofd 
moeten krijgen vooraleer ze hun verdere problemen kunnen oplossen. Internationaal onderzoek wijst uit 
dat Housing First de meest efficiënte en kosteneffectieve manier is om dak- en thuisloosheid aan te pakken.

Mechelen	heeft	sinds	eind	2017	een	eigen	Sociaal	Verhuurkantoor	(SVK).	Via	dit	kantoor	verhuren	huisei-
genaars hun woning aan een lagere prijs dan gangbaar. In ruil garandeert het SVK dat de huur maandelijks 
betaald wordt en biedt het ook een aantal diensten. Het SVK heeft 122 woningen ter beschikking, een aan-
tal dat snel moet groeien. De stad kan daarin helpen door woningen die ze in eigendom heeft bij het SVK 
in beheer te geven. Op de gemeenteraad van februari 2018 stelde burgemeester Somers dat het niet de 
taak van de stad is om het SVK te versterken. Jammer, want zo werkt de stad haar eigen SVK en betaalbare 
huisvesting in de stad tegen.

ViEr. elektriciteit, gaS, water en gezondHeidSzorg zijn 
grondrecHten.

Onze grondwet bepaalt dat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan. Zonder energie en water is 
dat	niet	gegarandeerd.	Energie	en	water	zijn	geen	luxe	maar	levensnoodzakelijke	rechten.	Ze	kunnen	dan	
ook niemand ontzegd worden. De stad moet zich ertoe verbinden om afsluitingen van energie en water op 
haar grondgebied niet toe te staan.

Gezondheidszorg is vaak het eerste wat mensen in armoede zich ontzeggen. Met alle gevolgen van dien. 
Gezondheidsproblemen stapelen zich op, de kosten voor noodzakelijke behandelingen lopen alleen maar 
op. Wanneer de facturen dan niet betaald kunnen worden, dreigen deurwaarder en schuldindustrie.

Veel	leed	kan	bespaard	worden	als	er	geïnvesteerd	wordt	in	laagdrempelige	en	betaalbare	eerstelijns	ge-
zondheidszorg. 

Mechelen heeft vandaag één wijkgezondheidscentrum. Dat kan onmogelijk de toenemende vraag beant-
woorden. Een bijkomend wijkgezondheidscentrum is nodig. 

Mensen die het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, kampen vaak met psychische proble-
men. Er zijn vandaag in Mechelen te weinig voorzieningen voor mensen die nood hebben aan geestelijke 
gezondheidszorg.	Ook	daar	moet	extra	op	ingezet	worden.

Vijf. kwetSbare menSen Hebben recHt op volwaardig 
werk.

Het recht op werk draagt bij tot de bescherming tegen armoede. Bij werklozen loopt het armoederisico op 
tot	41%,	tegenover	4,7%	bij	werkenden.	De	stad	moet	ook	via	tewerkstelling	bijdragen	tot	de	inperking	van	
het armoederisico.
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Het lokale bestuur moet zoveel mogelijk zelf als werkgever optreden, ook voor laaggeschoolden. Poets-
werk, signalisatie, groenonderhoud, zaalbeheer…worden vandaag uitbesteed aan private firma’s. Dat bete-
kent dat de werknemers doorgaans om de twee jaar, wanneer nieuwe aanbestedingen worden uitgeschre-
ven, te maken krijgen met werkonzekerheid. We pleiten er voor dat de stad al deze diensten opnieuw in 
eigen beheer neemt.

De samenstelling van het stedelijk personeel moet een afspiegeling zijn van de diversiteit op alle niveaus. 
Zo worden arbeidskansen gecreëerd voor maatschappelijk kwetsbare groepen.

Kwetsbare mensen krijgen makkelijk te maken met discriminatie op de arbeidsmarkt. De stad moet deze 
discriminatie actief opsporen en aanpakken.
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2. STAD OM IN TE WONEN

STANDPUNT

De Vlaamse overheid omschrijft voor het lokale bestuur een aantal duidelijke opdrachten met betrekking tot 
wonen: sociale woonprojecten stimuleren, de woningkwaliteit bewaken, woonbehoeftigen en alleenstaan-
den ondersteunen, leegstand en verwaarlozing bestrijden. 

Vandaag worden die opdrachten in Mechelen veel te karig ingevuld. We zien een woonbeleid dat eenzijdig 
inzet op hoogwaardige, prestigegerichte woongelegenheid. Er heerst in onze stad dan ook een wooncrisis. 
Voor wie met een bescheiden budget moet rondkomen, dreigt wonen in Mechelen onmogelijk te worden.

Om het tij te keren, moet het woonbeleid drastisch van koers veranderen. De stad moet het heft in handen 
nemen en een ambitieus en sociaal woonplan ontwikkelen. Ze moet instaan voor een ruim aanbod aan 
kwaliteitsvolle woningen voor iedereen.

ONZE VOORSTELLEN

EEn. een ambitieuS beleid voor moderne Sociale 
HuiSveSting

•	 We	zorgen	ervoor	dat	het	aantal	sociale	woningen	in	Mechelen	nooit	onder	de	Vlaamse	norm	van	9%	
zakt en streven, naar het voorbeeld van andere Europese landen, naar een veel ambitieuzer percentage.

•	 De	stad	geeft	voorrang	aan	projectontwikkelaars	die	binnen	hun	project	vrijwillig	een	sociale	last	willen	
realiseren. Ontwikkelaars worden aangemoedigd om dat te doen.

•	 Bij	het	afleveren	van	een	bouwvergunning	voor	nieuwe	projecten	wordt	20%	van	de	wooneenheden	
voor minstens 15 jaar ter beschikking gesteld van het SVK of andere sociale huisvestingsmaatschappijen.

•	 Bij	het	creëren	van	nieuwe	sociale	woningen	wordt	rekening	gehouden	met	het	profiel	van	de	kandidaat-
huurders. Er moeten ook voldoende woningen beschikbaar zijn voor grote gezinnen.

•	 De	stad	geeft	woningen	in	haar	bezit	bij	voorkeur	in	beheer	van	het	Sociaal	Verhuurkantoor	(SVK)
•	 De	stad	bestemt	gronden	die	ze	in	eigendom	heeft	of	verwerft	bij	voorkeur	voor	sociale	woningbouw.
•	 Sociale	woningen	worden	uitsluitend	toegekend	aan	wie	ze	echt	nodig	heeft.	Ze	worden	niet	ingenomen	

door middenklasse-gezinnen in het kader van projecten als De Plaonmakers.
•	 De	door	Woonpunt	gehanteerde	norm	die	zegt	dat	elke	slaapkamer	door	slechts	één	inwoner	mag	ge-

bruikt worden, schaffen we af.
•	 De	actualisering	van	de	 inschrijving	bij	verschillende	huisvestingsmaatschappijen	moet,	net	als	de	 in-

schrijving zelf, via het centraal register verlopen.
•	 In	de	sociale	huisvesting	worden	geen	uit	huiszettingen	doorgevoerd.
•	 De	stad	voert	een	beleid	dat	vooroordelen	tegen	sociale	huisvesting	ontkracht.
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TwEE. inzetten op een ruime, kwaliteitSvolle en 
betaalbare private Huurmarkt

•	 In	afwachting	van	een	Vlaams	huurprijzenraster	stelt	de	stad	zelf	een	raster	op	dat	de	huurprijzen	be-
grenst volgens objectieve criteria als woningkwaliteit en aantal kamers.

•	 Elke	huurwoning	krijgt	een	kwaliteitslabel.	Er	wordt	extra	personeel	 ingezet	om	voldoende	controles	
mogelijk te maken. Woningen die niet voldoen aan de vereiste normen, worden als ongeschikt of onbe-
woonbaar	geregistreerd,	bij	de	eigenaars	worden	hogere	heffingen	effectief	geïnd.

•	 De	stad	beheert	een	website	met	beschikbare	huurwoningen	en	vermeldt	voor	elke	woning	het	kwaliteit-
slabel en de prijs.

•	 Huisjesmelkers	worden	streng	en	effectief	aangepakt.	
•	 Discriminatie	op	de	huurmarkt	wordt	met	praktijktesten	opgespoord	en	ook	daadwerkelijk	aangepakt.
•	 Bij	onbewoonbaarverklaring	op	de	private	huurmarkt,	verplicht	de	stad	zich	ertoe	de	betrokken	mensen	

binnen een redelijke termijn een andere woning aan te bieden.
•	 De	stad	gaat	actief	op	zoek	naar	projectontwikkelaars	die	woningen	willen	bouwen	voor	de	huurmarkt.
•	 We	hanteren	een	nultolerantie	voor	leegstand.	We	verhogen	het	bedrag	van	de	leegstandsheffing	en	

verminderen het aantal vrijstellingen.

DriE. een actieve Stedelijke vaStgoedpolitiek
•	 Stadsgronden	en	stadsgebouwen	worden	niet	langer	verkocht.
•	 Concessies	aan	projectontwikkelaars	worden	alleen	vergund	via	erfpacht.	Zo	blijven	de	gronden	in	pu-

bliek bezit.
•	 We	richten	een	stedelijke	wooncoöperatie	op	die	instaat	voor	bouw,	renovatie	en	isolatie	van	woningen.
•	 Bij	nieuwbouwprojecten	van	de	stedelijke	wooncoöperatie	voorzien	we	twee	derden	betaalbare	wonin-

gen en een derde sociale woningen, naar het Weense SMART-model.
•	 De	stad	verwerft	zelf	woningen	en	brengt	ze	aan	een	redelijke	prijs	op	de	huurmarkt.	Zo	wordt	ze	op	die	

huurmarkt een betekenisvolle speler.
•	 Naar	het	voorbeeld	van	Vilvoorde	legt	de	stad	ontwikkelaars	van	grote	projecten	een	projectlast	op.	De	

opbrengst	daarvan	wordt	geïnvesteerd	in	huisvesting.

VISIE

Een degelijk dak boven je hoofd, het is een grondwettelijk vastgelegd recht. Maar in de praktijk is dat lang 
niet voor iedereen gegarandeerd. Woningen worden immers niet gezien als iets waar we recht op hebben, 
ze zijn het onderwerp van een commerciële markt. Het zijn dingen om te verhandelen, om grof geld aan te 
verdienen, om mee te speculeren.

Er heerst in Vlaanderen een echte wooncrisis. Niet alleen heeft niet iedereen een kwaliteitsvolle woning, 
voor steeds meer mensen loopt de woonkost ondraaglijk hoog op.

In	Vlaanderen	houdt	30%	van	de	huurders	na	betaling	van	de	huur	te	weinig	geld	over	om	een	menswaardig	
leven	te	leiden.	De	helft	van	de	private	huurders	besteedt	meer	dan	30%	van	hun	inkomen	aan	de	huur.	
240.000 huishoudens komen in aanmerking voor een sociale woning. 

Een woning in eigendom wordt bij ons nog altijd als ideaal gezien. Maar een woning verwerven wordt voor 
een groot deel van de bevolking steeds moeilijker of zelfs totaal onmogelijk. Ook bij de eigenaars zit lang 
niet iedereen op rozen. Voor veel eigenaars zijn de afbetaling en de onderhoudskosten te zwaar om dra-
gen. Niet weinig mensen zien zich genoodzaakt hun woning op te geven.
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Ook in Mechelen laat de wooncrisis zich sterk voelen. De vastgoedsector heeft ook hier een winstgevende 
markt ontdekt en mikt op het gegoede deel van de bevolking. Het stadsbestuur, dat voortdurend een meer 
prestigieuze uitstraling van de stad najaagt, geeft de sector alle vrijheid. Er is dan ook een overaanbod van 
woningen in de hogere prijsklasse.

Betaalbare gezinswoningen, aangepaste woningen voor verschillende gezinssamenstellingen, sociale wo-
ningen… dat staat allemaal onderaan de agenda. Alleenstaanden, starters, nieuwkomers, éénoudergezin-
nen, werkzoekenden, ouderen met een karig pensioen, grote gezinnen… ze worden allemaal geconfron-
teerd met woningnood.

De wooncrisis vraagt een resolute koerswijziging in het woonbeleid. Wonen moet daarin van elke winstlo-
gica losgekoppeld worden en opnieuw een onvoorwaardelijk recht worden voor iedereen.

EEn. een ambitieuS beleid voor moderne Sociale 
HuiSveSting

De	sociale	huisvesting	in	Vlaanderen	maakt	slechts	6,7%	uit	van	het	totale	woningaanbod.	In	vergelijking	
met	een	aantal	andere	Europese	landen	is	dat	erg	mager.	Nederland	heeft	30%	sociale	woningen,	Oosten-
rijk	24%,	Denemarken	20,9%,	Zweden	19%,	het	Verenigd	Koninkrijk	17,6%,	Frankrijk	16,8%	en	Finland	13%.	

De Vlaamse regering verwacht van steden en gemeenten dat ze een sociaal woningaanbod realiseren van 
9%.	Mechelen	haalt	8,5%.	De	ellenlange	wachtlijsten	tonen	onmiskenbaar	aan	dat	er	een	schrijnend	tekort	
is aan sociale woningen. In Mechelen staan zo’n 2400 mensen op de wachtlijst, de wachttijd bedraagt 
gemiddeld 7 jaar.

Je zou verwachten dat het tekort, zowel op Vlaams als op lokaal niveau, zou leiden tot een grootscheepse 
inhaalbeweging. Niets daarvan. Integendeel wordt er in de sociale huisvesting verder bespaard, wordt so-
ciale huisvesting voortdurend in een negatief daglicht geplaatst en wordt zelfs openlijk gepleit om een stop 
in de sociale woningbouw door te voeren. Begin april stelde Els Ampe, partijgenote van Bart Somers, voor 
om de sociale woningbouw in Brussel stop te zetten. Volgens Ampe zouden er in de hoofdstad veel te veel 
sociale woningen zijn en zouden die alleen maar een overvloed aan armoede aantrekken. Mercedes Van 
Volcem, eveneens politica van Open Vld, zei daarop zelfs dat sociale huisvesting niet meer van deze tijd is.

Voor de Mechelaars klinkt het niet onbekend. Toen Bart Somers in 2000 burgemeester van Mechelen werd, 
kondigde hij ook in onze stad een sociale woningstop aan. Met een gelijkaardige stigmatiserende motivatie: 
“Sociale woonwijken zijn verzamelplaatsen van samenlevingsproblemen.” Hoewel er intussen met mond-
jesmaat wel terug wat nieuwe woningen bijkwamen, is het aantal sociale woningen vandaag nog altijd 
kleiner dan achttien jaar geleden, terwijl de nood almaar groter wordt. Het huidige stadsbestuur toont zich 
alles behalve ambitieus. In het bestuursakkoord werd in slechts 300 nieuwe sociale huurwoningen voor de 
periode 2013-2018 voorzien.

Sociale huisvesting wordt vandaag omschreven als een tijdelijke noodoplossing. Iets voor arme sukkelaars, 
die er best zo snel mogelijk weer uit weggaan en doorschuiven naar de heilige private markt. De Vlaamse 
regering, met N-VA en Open Vld voorop, wil de sociale huisvesting dan ook liefst zoveel mogelijk beperken 
en strenger reglementeren. Er komen tijdelijke contracten in plaats van woonzekerheid; sociale huurders 
mogen niet het minste stukje eigendom hebben; als hun inkomen een beetje stijgt, moeten ze verhuizen; 
als ze vrienden of familie in nood tijdelijk onderdak verlenen, worden ze als fraudeurs behandeld.

Dat	er	veel	meer	ambitie	nodig	 is,	wordt	door	meerdere	specialisten	bevestigd.	Joy	Verstichele,	coördi-
nator van het Vlaams Huurdersplatform, stelt: “Sociale woningen bieden een antwoord voor die huurders 
die de private huurmarkt niet kan bedienen. Een reden te meer om ambitieuzer in de sociale huurmarkt te 
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investeren. De grote verdienste van sociaal wonen is dat er een betaalbaar en kwaliteitsvol aanbod met 
woonzekerheid wordt ontwikkeld voor hen die daar nood aan hebben.” 

Ook	stadssocioloog	Stijn	Oosterlynck	pleit	voor	extra	investeringen	:	“Er	is	nood	aan	méér	sociale	wonin-
gen… Stoppen met de bouw van sociale woningen is absoluut geen oplossing, ook niet in steden waar er al 
relatief veel zijn… Met een bouwstop is er maar één groep slachtoffers: zij die op een wachtlijst staan voor 
een sociale woning.”

In Mechelen willen we dan ook een veel ambitieuzer beleid zien. Mechelen moet van sociale huisvesting 
een prestigeproject maken. 

Belangrijk daarbij is dat de negatieve kijk op sociale huisvesting doorbroken wordt. Ze mag niet langer 
gezien worden als iets wat bestemd is voor het “overschot” van de samenleving. Sociaal wonen moet een 
bredere invulling krijgen, zoals dat in het verleden overigens ook het geval was. In 1961, toen voor het eerst 
inkomensgrenzen	voor	de	sociale	huisvesting	werden	vastgelegd,	kwam	60%	van	de	bevolking	in	aanmer-
king voor een sociale woning.

Sinds 2013 kan de lokale overheid projectontwikkelaars niet meer verplichten om een deel van het project 
voor sociale huisvesting te reserveren. Maar projectontwikkelaars kunnen wel aangemoedigd worden om 
dat vrijwillig te doen. De stad kan deze sociale last ook nog inschrijven in een ruimtelijk uitvoeringsplan 
(RUP),	mits	een	uitvoerige	motivering.	We	pleiten	er	dan	ook	voor	dat	de	stad	voorrang	geeft	aan	ontwik-
kelaars die een sociale last in hun project willen opnemen.

TwEE. inzetten op een ruime, kwaliteitSvolle en 
betaalbare Huurmarkt

Woningen op de private huurmarkt worden schaarser. De huurprijzen schieten dan ook ongebreideld de 
hoogte in. Daarbij komt dat private huurwoningen vaak niet voldoen aan de vereiste kwaliteitsnormen. 
Huurders moeten een veel te groot deel van hun inkomen neertellen voor ondermaatse woningen.

“De private huurmarkt zomaar haar gang laten gaan, is in elk geval geen optie”, zegt Joy Verstichele van 
het Vlaams Huurdersplatform. “Nergens in Europa slaagt de private markt erin om betaalbaarheid en wo-
ningkwaliteit voor alle huurders te combineren met rendement voor de verhuurder zonder overheidstus-
senkomst.”

We willen dan ook dat Mechelen alles op alles zet om de private huurmarkt te versterken en te controleren. 
Huisjesmelkerij, discriminatie en leegstand moeten actief opgespoord en aangepakt worden. Intensieve 
controles en opvolging moeten ervoor zorgen dat huurwoningen voldoen aan de vereiste kwaliteitsnormen.

DriE. een actieve Stedelijke vaStgoedpolitiek
Als de stad daadwerkelijk tegemoet wil komen aan haar opdracht om voor al haar inwoners de nodige 
huisvesting te voorzien, dan zal ze actief moeten ingrijpen op de woonmarkt. Alles overlaten aan de markt 
en projectontwikkelaars leidt onvermijdelijk tot een onevenwicht en tekorten.

Het aanbod voor de meest welgestelde segmenten van de bevolking is in Mechelen ruim voorradig. Het 
wordt nu de hoogste tijd dat ook de noden van de andere groepen worden ingevuld.

Bouwen doe je niet in het luchtledige. Om het aanbod aan betaalbare woningen te kunnen uitbreiden, heeft 
een stad grond nodig. Daarom moet ze ophouden met die gronden uit te verkopen aan projectontwikke-
laars. Publieke gronden moeten in publiek bezit blijven.
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Concessies aan projectontwikkelaars worden alleen vergund via erfpacht, zoals in Amsterdam en Wenen. 
Dat heeft minstens vier voordelen: we kunnen zelf de criteria bepalen voor wat gebouwd wordt, we beper-
ken	speculatie,	we	werken	prijsdempend	en	verkrijgen	 inkomsten	die	 in	andere	projecten	geïnvesteerd	
kunnen worden. 

We kunnen ons laten inspireren door de SMART-woningen in Wenen. Daar wordt bewust gekozen voor 
compacte, goedkope huisvesting. De inrichting van de SMART-woningen is modulair: ze kan wijzigen als 
de gezinssituatie wijzigt. De oppervlakte van elke wooneenheid wordt optimaal benut. Er is een groot ter-
ras voor alle wooneenheden, er zijn gezamenlijke voorzieningen zoals fietsenstallingen, groene zones, 
een	extra	aparte	leefruimte	en	keuken	voor	familiefeestjes…	De	SMART-woningen	hebben	een	minimale	
ecologische voetafdruk. Sociale duurzaamheid, moderne architectuur, ecologie en betaalbaarheid zijn de 
kernelementen. De woningen zijn bestemd voor groepen met de hoogste woningnood: éénoudergezinnen, 
ouderen, alleenstaanden, …

Projectontwikkelaars en bouwbedrijven focussen op de hogere inkomens en zorgen voor een oververhit-
ting	van	de	prijzen.	De	stad	kan	daar	tegenin	gaan	door	een	stedelijke	wooncoöperatie	op	te	richten	die	zelf	
woningen	bouwt	en	beheert.	Ze	voert	ook	zelf	renovatie-	en	isolatiewerken	uit.	Deze	stedelijke	coöperatie	
kan ook werken uitvoeren voor private eigenaars. Ze schiet dan de kosten voor, de eigenaar betaalt die te-
rug met het geld dat bespaard wordt op huur en energie. Zowel de stad, de sociale huisvestingsmaatschap-
pijen,	huurders	als	eigenaars	zijn	coöperant.	De	coöperatie	moet	democratisch	en	transparant	werken.	

De stad Vilvoorde voerde eind 2017 een projectlast in voor grootschalige projecten. Bij een verkaveling 
van minstens tien loten, de bouw van minstens twintig appartementen of een project van minstens 25.000 
vierkante meter, betaalt de ontwikkelaar een projectlast van 4000 euro per wooneenheid of kavel. Dat geld 
komt terecht in een fonds voor sociale woningbouw. De ontwikkelaar kan er ook voor kiezen om binnen 
het	project	zelf	 in	 te	staan	voor	10%	sociale	woningbouw.	Ook	 in	Mechelen	kunnen	we	deze	projectlast	
invoeren.
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geef elke wijk 3. GEZONDE STAD

STANDPUNT

Geen sector steunt méér op mensenwerk dan de gezondheidszorg. Elke dag geven duizenden mensen het 
beste van zichzelf om wie ziek is te helpen. Het geeft een goed gevoel samen te mogen bouwen aan een 
goede gezondheid voor zo veel mogelijk mensen. Toegankelijke gezondheidszorg is een basisrecht. Toch 
moeten steeds meer mensen een bezoek aan de dokter uitstellen om financiële redenen, wachtlijsten zijn 
vaak lang en de dienstverlening in de ziekenhuizen verbetert er niet op. Voor Mechelen willen we beter. 
We stimuleren wijkgezondheidscentra en investeren in toegankelijke tandzorg en geestelijke gezondheids-
zorg. We zetten ook volop in op preventie.

ONZE VOORSTELLEN

EEn. zonder geld naar de HuiSartS, in elke wijk van de Stad

•	 We	gaan	voor	de	uitbouw	van	wijkgezondheidscentra:	medische	huizen	waar	 je	zonder	geld	naar	de	
huisarts kunt, zoals bij Geneeskunde voor het Volk. Het is onze ambitie dat tegen 2024 minstens 10 
procent van de Mechelaars in zo’n praktijk ingeschreven is. Daarvoor is meer ondersteuning nodig.

TwEE. toegankelijke tandzorg
•	 We	laten	de	stad	het	probleem	van	groeiende	wachtlijsten	bij	de	tandarts	in	kaart	brengen.	We	stellen	

informatie ter beschikking over waar men terecht kan.

DriE. prioriteit aan onze mentale gezondHeid

•	 We	zetten	vooral	in	op	het	wegwerken	van	de	wachtlijsten	voor	betaalbare	psychotherapie.	We	investe-
ren in de centra voor geestelijke gezondheidszorg. Daar wordt op basis van je inkomen bepaald wat je 
voor de psycholoog betaalt.

•	 We	zoeken	naar	manieren	om	de	drempel	naar	de	psycholoog	verder	te	verlagen.	In	stedelijke	werkin-
gen zoals het Sociaal Huis maar ook in verenigingen zorgen we voor een aanbod van psychologen die 
ook	preventief	 kunnen	werken.	We	geven	 extra	 aandacht	 aan	 kwetsbare	 doelgroepen,	 bijvoorbeeld	
door het inzetten van ervaringsdeskundigen en brugfiguren.

•	 Om	het	taboe	te	doorbreken	en	het	aanbod	bekend	te	maken,	willen	we	een	sensibiliseringscampagne	
op stadsniveau over mentale gezondheid.

ViEr. polikliniek
•	 We	ijveren	voor	een	polikliniek	in	het	centrum	van	de	stad	om	korte	consultaties	bij	een	arts-specialist	

vlot bereikbaar te houden. 
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Vijf. voorkomen iS beter dan genezen 

•	 We	zetten	actief	in	op	het	identificeren	van	mogelijke	problemen	in	samenspraak	met	andere	overheden	
en gezondheidswerkers: huisartsen, Kind & Gezin, CLB’s, ...

•	 Speciale	aandacht	gaat	daarbij	uit	naar	de	meest	kwetsbare	groepen:	armen,	daklozen,	vluchtelingen,	…

VISIE 

Gezondheid is één van de thema’s die mensen het belangrijkst vinden. Het recht op gezondheid is veel bre-
der dan het recht op geneeskundige verzorging. Preventie, in de ruime betekenis, is gebaseerd op een goe-
de sociale zekerheid, een gezond leefmilieu, een betere bescherming op het werk en degelijke woningen. 
Als de stad op die terreinen goed voor haar inwoners zorgt, is dat de beste preventieve gezondheidszorg.

Gezondheidszorg is voor ieder mens een prioriteit. Logisch, wie met gezondheidsproblemen te maken 
heeft, wordt gehinderd in het ontwikkelen van een kwalitatief leven. Gezondheid, zowel lichamelijk als 
geestelijk, wordt in onze moderne samenleving uitermate belangrijk geacht. In die mate zelfs dat we kun-
nen spreken van een gezondheidsobsessie. Dagelijks worden we via media en publiciteit bestookt met wat 
we allemaal wel en niet moeten doen om gezond te blijven. 

Helaas is die obsessie vooral commercieel. Gezondheid lijkt vooral een product dat je voor veel geld moet 
kopen. Het gevolg is dan ook dat er op vlak van gezondheid grote tegenstellingen bestaan tussen hogere 
en lagere klassen. Iemand met een universitair diploma leeft 7,5 jaar langer dan iemand zonder diploma. 
De verwachting om in goede gezondheid te blijven, ligt voor een arbeider of werkloze achttien tot twintig 
jaar lager dan voor een hoogopgeleide met een goede baan. Werksituatie, huisvesting en inkomen bepalen 
veel als het op gezondheid aankomt.

Ook in Mechelen zien we de gevolgen van een toenemende commercialisering en privatisering van gezond-
heidszorg. De Mechelse ziekenhuizen werden in 2005 al geprivatiseerd en worden binnenkort onderge-
bracht in een nieuw ziekenhuis buiten de stad. Door die privatisering heeft de stad zichzelf de mogelijkheid 
ontzegd om een toegankelijke gezondheidszorg verder uit te bouwen en te bewaken.

De PVDA geeft prioriteit aan de eerstelijnsgezondheidszorg. De huisarts kent de patiënt het beste. Hij/zij 
beheert het medische dossier, is de vertrouwenspersoon en is het best geplaatst om de patiënt, indien no-
dig, naar een specialist door te verwijzen. De huisarts kan ook alarm slaan bij de overheid als een gezond-
heidsprobleem	niet	alleen	met	individuele	zorg	moet	aangepakt	worden	(bv.	bij	lokale	milieuproblemen).	

Onze	voorstellen	zijn	vooral	gericht	op	de	versterking	van	preventie	(sport,	ondersteuning	van	kwetsbare	
groepen,	gezond	wonen	en	werken,	leefmilieu)	en	de	eerstelijnszorg	(huisartsen,	tandartsen).	Omdat	de	
ziekenhuizen binnenkort verdwijnen uit het centrum van Mechelen, dringt een versterking van de tweede 
lijn	(artsen-specialisten)	zich	eveneens	op.	

In een samenleving waarin mensen onder enorme druk staan om te presteren, is een goede en toeganke-
lijke	geestelijke	gezondheidszorg	geen	luxe.	Centra	voor	geestelijke	gezondheidszorg	moeten	voldoende	
capaciteit hebben om met de noden die door huisartsen worden vastgesteld verder aan de slag te gaan. 
Omdat gezondheidsproblemen dikwijls samenhangen met sociale problemen, is het belang van verdere 
ondersteuning van algemeen welzijn niet te onderschatten.

Onze voorstellen die ook kaderen binnen een preventieve gezondheidszorg kan je terugvinden in de hoofd-
stukken over wonen, mobiliteit, ontspanning, groene stad, armoede. 
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EEn. zonder geld naar de HuiSartS, in elke wijk van de Stad

Gezondheidszorg moet zo breed mogelijk toegankelijk zijn en mag de patiënt niet onnodig op kosten jagen. 
Steeds meer mensen, in hoofdzaak mensen met weinig inkomen, stellen een bezoek aan een dokter of 
tandarts veel te lang uit omwille van de hoge kosten.

In 2007 opende op de Wollemarkt het wijkgezondheidscentrum Wel en Wee. Het centrum biedt een kwali-
tatieve	en	laagdrempelige	gezondheidszorg	voor	iedereen,	maar	met	extra	aandacht	voor	wie	socio-eco-
nomisch zwak staat. Het centrum werkt met een forfaitair betalingssysteem, wat betekent dat de patiënt er 
gratis terecht kan. 

De PVDA is een pionier op het vlak van gratis gezondheidszorg. De partij heeft, verspreid over het hele land, 
elf groepspraktijken die werken met het forfaitair betalingssysteem. 

In Gent bestrijken de wijkgezondheidscentra het hele grondgebied van de stad. Een op de vijf Gentenaars 
wordt er verzorgd. De uitbreiding van gratis eerstelijns gezondheidszorg moet voor de stad Mechelen een 
prioriteit zijn. Gezondheidscentra naar het voorbeeld van Wel en Wee of de PVDA-groepspraktijken moeten 
aangemoedigd	worden.	De	stad	moet	hierin	een	extra	inspanning	leveren	door	het	beschikbaar	stellen	van	
gebouwen of renteloze leningen en het in kaart brengen van de meest geschikte locaties. 

TwEE. toegankelijke tandzorg
Er is een algemeen tekort aan tandartsen in Mechelen. Het opstarten van een tandartsenpraktijk is een 
grote financiële uitdaging voor beginnende tandartsen. Ter compensatie van de financiële risico’s wijken 
heel wat tandartsen af van de afspraken met de ziekenfondsen en de ziekteverzekering en vragen ze een 
stuk meer dan het afgesproken tarief. 

De stad moet opstartende praktijken ondersteunen op voorwaarde dat ze werken aan de prijzen die over-
eengekomen	zijn	met	de	ziekteverzekering	(geconventioneerd).	

DriE. prioriteit aan onze mentale gezondHeid
De laatste jaren is er een sterke toename van psychologische problemen. Er moet een analyse gebeuren 
van de behoeften in de stad om vervolgens het aanbod te sturen. Het kan niet dat het steeds moeilijker 
wordt om op tijd hulp te krijgen bij de psychologen van de centra voor geestelijke gezondheidszorg. Noch-
tans zijn er genoeg psychologen die graag in een van die centra willen werken. We voorzien voor deze 
centra dan ook meer middelen om de zorg verder uit te breiden.

Centra voor Algemeen Welzijn komen tegemoet aan andere behoeften dan gezondheid in de strikte zin. 
De verbetering van algemeen welzijn kan echter heel wat gezondheidsklachten voorkomen of verlichten. 
Daarom moet de stad algemeen welzijn sterker ondersteunen en ervoor zorgen dat projecten voldoende 
oog hebben voor de diversiteit die een stad als Mechelen kenmerkt.

ViEr. polikliniek
Na de verhuis van de stadsziekenhuizen naar de rand van de stad zal een korte consultatie bij een arts-
specialist van de stadsziekenhuizen voor heel wat mensen een hele onderneming worden. De stad steunt 
daarom de oprichting van een polikliniek in het centrum van Mechelen. Daar zijn alle specialisaties aanwe-
zig die in de binnenstad ondervertegenwoordigd zijn omwille van de verhuis. Het stadsbestuur moedigt 
artsen-specialisten actief aan om de prijsafspraken met de ziekenfondsen te respecteren en geen ver-
hoogde erelonen te vragen. 
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Vijf. voorkomen iS beter dan genezen 

Preventie van gezondheidsproblemen kan veel kwaad voorkomen. Daarom moet de stad actief inzetten op 
het identificeren van mogelijke problemen die een goede gezondheid in de weg kunnen staan en in samen-
spraak	met	de	andere	overheden	en	gezondheidswerkers	(huisartsen,	Kind	&	Gezin,	CLB’s,	…)	maatregelen	
nemen:	verminderen	van	fijn	stof,	verbeteren	van	woningen	(schimmels),	het	stimuleren	van	deelname	aan	
grote screeningsprogramma’s voor borstkanker, darmkanker en baarmoederhalskanker, het versterken van 
de begeleiding van zwangerschappen, ondersteuning bij de zorg voor baby’s, ... . De bedoeling is dat de 
meest	kwetsbare	groepen	(vluchtelingen,	daklozen,	armen)	ondersteund	worden	in	het	waken	over	hun	
gezondheid. 
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4. MObIELE STAD

STANDPUNT

Voor een stad die snel evolueert naar 100.000 inwoners is mobiliteit ongetwijfeld een van de grootste 
uitdagingen. Hoe moeten al die mensen zich binnen de stad makkelijk, comfortabel en betaalbaar verplaat-
sen? Hoe moet het verkeer naar en van de stad georganiseerd worden? En hoe brengen we dat allemaal in 
overeenstemming met de noodzakelijke zorg voor leefbaarheid, milieu en klimaat? 

In Mechelen wil de PVDA een ambitieus mobiliteitsbeleid op lange termijn zien. Veiligheid, levenskwaliteit, 
dienstverlening en zorg voor milieu en klimaat staan daarin voorop. Wij willen een beleid met een heldere 
toekomstvisie, waarvoor de noodzakelijke stappen vandaag al gezet worden.

ONZE VOORSTELLEN

EEn. een performant openbaar vervoer

•	 We dringen aan op investeringen bij De Lijn om de kwaliteit en de dienstverlening te versterken. 
•	 We streven naar een kosteloos openbaar vervoer in de stad, zodat mensen makkelijker de stap naar het 

openbaar vervoer zetten. 
•	 We verhogen het aanbod op de lijnen, zeker laat op de avond, en voorzien meer haltes.
•	 De Lijn blijft de bevoorrechte partner in de ontwikkeling van het stedelijk en regionaal openbaar vervoer.

TwEE. veel ruimte voor fietSerS en voetgangerS
•	 We	zorgen	ervoor	dat	alle	voorzieningen	-	wonen,	werken,	school,	ontspanning,	diensten,	...	-	zoveel	mo-

gelijk in mekaars nabijheid liggen en makkelijk bereikbaar zijn met de fiets, te voet of met het openbaar 
vervoer.

•	 Er	komt	een	plan	waarin	de	verkeersstromen	voor	voetgangers,	fietsers,	openbaar		vervoer	en	private	
voertuigen volgens het STOP-principe worden afgebakend.

•	 Woonstraten	in	het	centrum	en	in	de	wijken	worden	ingericht	op	maat	van	de	voetgangers	en	fietsers,		
de auto is er te gast. Doorgaand vrachtwagenverkeer wordt met slimme camera’s geweerd.

•	 Er	wordt	fors	geïnvesteerd	in	voet-	en	fietspaden.
•	 Fietspaden	moeten	geschikt	zijn	voor	alle	types:	standaard	fiets,	fietskarren,	bakfietsen,	koeriers,	elek-

trische en mindervalide fietsen. Voet- en fietspaden moeten obstakelvrij zijn en hebben duidelijke en 
veilige oversteekplaatsen. Fietspaden worden uniform bewegwijzerd.

•	 Het	aantal	fietsstraten	wordt	systematisch	uitgebreid.
•	 Op	kruispunten	wordt	waar	mogelijk	vierkant	groen	toegepast.	
•	 Bij	de	aanleg	van	voetpaden	wordt	rekening	gehouden	met	het	comfort	van	wie	gebruik	maakt	van	een	

rollator, scootmobiel, rolstoel of kinderwagen. 
•	 In	de	hele	 stad	komen	comfortabele	boven-	en	ondergrondse	fietsstallingen	nabij	winkels,	diensten,	

culturele en recreatieve hotspots, woonkernen, … Er komt minstens één centraal gelegen, gratis, perma-
nent bewaakte stedelijke fietsparking.

STADSPROGRAMMA Mechelen 2018 27



•	 Er	wordt	extra	ingezet	op	fietsveiligheid	daar	waar	kinderen	en	jongeren	vaak	vertoeven:	scholen,	sport-
terreinen, bioscoop, speelpleinen, jeugdhuizen, …

•	 Straten	rond	scholen	worden	autovrij	gemaakt.

DriE. Het gemotoriSeerd verkeer wordt zoveel mogelijk 
beperkt

•	 We	maken	Mechelen	geleidelijk	verder	autoluw	en	maken	op	termijn	van	de	hele	stad	een	Lage	Emissie	
Zone.

•	 Er	wordt	voluit	geïnvesteerd	 in	 rand-	en	buurtparkings,	van	waaruit	het	centrum	en	de	verschillende	
stadswijken op een aantrekkelijke en makkelijke manier bereikbaar zijn: te voet, met de fiets of met het 
openbaar vervoer.

•	 Vrachtverkeer	wordt	in	de	stad	zoveel	mogelijk	vermeden.	
•	 Autoverkeer	wordt	in	woonwijken,	handelskernen,	schoolomgevingen	en	alle	andere	plekken	waar	veel	

activiteiten zijn zoveel mogelijk geweerd. Zone 30 wordt binnen de bebouwde kom de regel, waarvan in 
uitzonderlijke gevallen kan afgeweken worden met 50 km per uur. 

•	 Het	gebruik	van	deelfietsen	en	deelauto’s	wordt	uitgebreid	en	wordt	voor	iedereen	betaalbaar	gemaakt.	
•	 Het	systeem	van	taxicheques	wordt	geoptimaliseerd.
•	 De	Minder	Mobielencentrale	wordt	versterkt.

ViEr. we betrekken iedereen bij Het mobiliteitSbeleid
•	 Belangrijke	beslissingen	inzake	mobiliteit	moeten	samengaan	met	ernstige	inspraaktrajecten.
•	 Bij	de	ontwikkeling	van	het	mobiliteitsbeleid	wordt	een	beroep	gedaan	op	de	expertise	van	onder	meer	

de Fietsersbond, TreinTramBus en Mechelen Mobiel voor Iedereen. 
•	 Bedrijven	die	in	Mechelen	gevestigd	zijn	en	dankbaar	gebruik	maken	van	de	weginfrastructuur,	moeten	

ook bijdragen tot het onderhoud ervan.

VISIE

Een stad die de ambitie heeft om wereldfaam te verwerven, moet in de 21ste eeuw resoluut durven kiezen 
voor een toekomstgericht plan dat de stedelijke mobiliteit een compleet nieuw gezicht geeft. Mechelen 
groeit en zal dat ook in de toekomst blijven doen. Meer mensen betekent ook meer verkeer. Hoe moet dat 
georganiseerd worden? Daarin moeten heldere keuzes gemaakt worden. 

Dat een stad met steeds meer inwoners niet kan samengaan met steeds meer auto’s, zal vrijwel niemand 
tegenspreken. Niemand in onze stad is gebaat bij meer uitlaatgassen, stilstaand verkeer en onveilige stra-
ten. De stad van de toekomst zal voluit moeten inzetten op fietsen, wandelen en openbaar vervoer. De 
ontwikkeling van stadswijken en dorpen moet daar rekening mee houden. Overal moeten diensten en 
voorzieningen aanwezig zijn die makkelijk bereikbaar zijn met de fiets, te voet of met het openbaar vervoer. 

Als populaire centrumstad heeft Mechelen heel wat troeven in handen om vorm te geven aan de stedelijke 
mobiliteit van de toekomst: 
•	 Een	groot	deel	van	de	Mechelaars	woont	binnen	een	afstand	van	vijf	kilometer	van	het	centrum.	Binnen	

die straal zijn de meeste verplaatsingen met de fiets en zelfs te voet heel goed mogelijk.
•	 Mechelen	heeft	heel	wat	mogelijkheden	om	het	centrum,	de	wijken	en	de	deelgemeenten	met	elkaar	te	

verbinden via aantrekkelijke fietsroutes. 
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•	 De	centrale	ligging	van	Mechelen	tussen	Antwerpen	en	Brussel	biedt	heel	wat	mogelijkheden.	De	stad	is	
makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer, vanuit Mechelen zijn de meeste andere centrumsteden 
ook vlot te bereiken.

	•	 Het	nieuwe	station	zal	in	de	toekomst	ook	een	belangrijke	troef	zijn	om	het	openbaar	vervoer	van	en	
naar de stad aan te moedigen. 

•	 Mechelen	beschikt	buiten	de	stadskern	over	voldoende	ruimte	om	parkeervoorzieningen	te	ontwikkelen.	

Helaas heeft het Mechelse stadsbestuur zich in de voorbije zes jaar weinig ambitieus getoond. Het hoofd-
stuk mobiliteit in het bestuursakkoord leest als een waslijst van niet nagekomen goede voornemens: 

Bij openbare werken en mobiliteitsmaatregelen zou structureel overlegd worden met bewoners en gebrui-
kers. Fiets- en voetpaden zouden verder aangelegd worden, met bijzondere aandacht voor rolstoelgebrui-
kers, senioren en kinderwagens. Schoolroutes zouden veilig gemaakt worden en de directe omgeving van 
scholen zou autovrij gemaakt worden. Er ging een ambitieus fietsplan komen, met snelle, duidelijke en 
herkenbare fietsverbindingen en nieuwe fietsbruggen over waterwegen, de auto zou zich op deze verbin-
dingen ondergeschikt voelen. Fietsknelpunten zouden opgelijst en weggewerkt worden. Er zouden meer 
en veilige stallingen komen. Er zou in samenwerking met De Lijn gewerkt worden aan een nieuwe en 
klantvriendelijke busregeling. Er zou meer aandacht komen voor minder mobiele mensen. Er zouden rand-
parkings komen met aangename fiets- en wandelroutes naar het centrum, … Van al deze voornemens is 
bijzonder weinig gerealiseerd. 

Hoogste tijd dus dat er een stevig tandje bijgestoken wordt. Buitenlandse steden laten zien dat er heel wat 
mogelijk is. Kopenhagen, Madrid, Parijs, Oslo … allemaal hebben ze succesvolle projecten en beleidsplan-
nen ontwikkeld. 

Een resolute omslag in het mobiliteitsbeleid wordt niet van vandaag op morgen gerealiseerd. Het is een 
project op lange termijn dat stap voor stap vooruitgaat. Elke stap moet op een goed doordachte manier 
worden voorbereid, zodat niemand door de genomen maatregelen gedupeerd wordt. 

EEn. een performant openbaar vervoer

De Vlaamse overheid ontwikkelt vandaag een openbaar vervoersplan waarin het concept basismobiliteit 
vervangen wordt door basisbereikbaarheid. Basismobiliteit houdt in dat iedereen op wandelafstand een 
halte met een aanbod aan openbaar vervoer heeft. Basisbereikbaarheid stelt voorop dat lokale en regio-
nale diensten vlot bereikbaar moeten zijn met het openbaar vervoer. 

In het nieuwe concept worden vier niveaus onderscheiden: het treinnet als ruggengraat, het kernnet waar-
bij bussen en trams grote woonkernen verbinden, het aanvullend net dat zorgt voor aansluiting met kleinere 
steden en gemeenten en dat ook instaat voor woon-werkverkeer en vervoer naar en van school, en tot slot 
het “vervoer op maat”. In het laatste luik worden de lokale vervoersnoden ingevuld. Het lokale bestuur krijgt 
daarin een grote verantwoordelijkheid. 

Mechelen maakt deel uit van een van de proefzones waarin vooral wordt uitgedacht hoe het luik “vervoer 
op maat” concreet vorm moet krijgen. We pleiten er voor dat Mechelen binnen dit overleg ijvert voor een 
sterk lokaal en regionaal openbaar vervoer in publiek beheer. De Lijn moet bevoorrechte partner blijven. 
De Mechelse volksvertegenwoordigers moeten zich in het Vlaamse en Federale Parlement inzetten voor de 
versterking van NMBS en De Lijn.

Mechelen moet een openbaar vervoersnetwerk krijgen dat het centrum, de wijken en de deelgemeenten 
op een comfortabele manier met elkaar verbindt. Een regelmatig en betaalbaar aanbod dat een realistisch 
alternatief biedt voor de auto, staat voorop. 
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Gratis openbaar vervoer is geen utopie. In liefst twintig Europese steden is het al in meer of mindere mate 
een realiteit. En met succes. Het aantal gebruikers van het openbaar vervoer neemt toe, het autoverkeer 
vermindert gevoelig. 

Gratis openbaar vervoer aanbieden aan de inwoners van de stad kost veel geld. Maar de vraag die we ons 
moeten stellen is hoeveel onze gezondheid, onze veiligheid en de leefbaarheid van onze stad ons waard 
zijn. Vandaag is er in Mechelen alleen gratis vervoer voor wie op zaterdag in onze stad komt shoppen. Dat 
kan niet de bedoeling zijn. Buitenlandse steden laten zien dat er veel meer mogelijk is. Zelfs Parijs over-
weegt om haar hele openbaar vervoersnet gratis te maken.

TwEE. veel ruimte voor fietSerS en voetgangerS
Er moet een resolute verschuiving komen van gemotoriseerd verkeer naar fietsen, wandelen en openbaar 
vervoer. We passen voor een stad waar de straten volgestouwd zitten met bumper aan bumper stilstaande 
auto’s, waar fietsen en wandelen zelfmoord is en mensen niet meer buiten kunnen zonder mondmasker. 

In Europa wordt vaak en graag gekeken naar Kopenhagen als lichtend voorbeeld. De Deense hoofdstad 
draagt al lang de titel van Europese Fietsstad. Zelfs de koninklijke familie neemt er de fiets. Maar fietsstad 
Kopenhagen	is	er	niet	zomaar	gekomen.	Ze	is	het	resultaat	van	een	jarenlang	consequent	volgehouden	
keuze. Al in de jaren 1970 werd de basis gelegd voor de fietsstad die Kopenhagen vandaag is.

Verkeersveiligheid en diefstalveilige fietsenstallingen overtuigen mensen om de fiets te gebruiken. We 
moeten de onveilige kruispunten aanpakken en ook werk maken van centraal gelegen, bewaakte fietspar-
keerplaatsen. 

De Wereldgezondheidsorganisatie berekende dat wanneer alle Europese steden het fietsmodel van Ko-
penhagen zouden kopiëren, er jaarlijks 10.000 levens gespaard zouden worden. Wij willen dan ook dat 
Mechelen dit model volgt.

De mobiliteit in onze stad herdenken en hervormen, kan niet van vandaag op morgen. Het is een proces op 
lange termijn. Maar het einddoel moet van meet af aan duidelijk zijn.

DriE. Het gemotoriSeerd verkeer wordt zoveel mogelijk 
beperkt

“Stadslucht maakt vrij” is een gedachte die we graag huldigen. Maar onze stadslucht kan pas echt vrij 
maken als ze ook gezond is. Zolang de vervuiling van het gemotoriseerde verkeer niet kordaat wordt te-
gengegaan, zullen we geen gezonde stadslucht kunnen ademen. Stadslucht kan ook niet vrij maken als er 
geen ruimte is waarin we ons vrij en veilig kunnen bewegen. Zolang een overmatig deel van de ruimte in 
onze stad door het gemotoriseerde verkeer wordt bezet, kan van vrije en veilige ruimte geen sprake zijn. 

De beleidsmaatregelen moeten in elk geval ambitieus zijn, maar ze moeten ook sociaal zijn. Het kan niet de 
bedoeling zijn dat groene maatregelen neerkomen op meer betalen voor de bevolking en royale subsidies 
voor	grote	bedrijven.	Laat	staan	dat	de	maatregelen	een	sluikse	manier	zijn	om	extra	geld	in	de	stadskas	
te krijgen. Daarom pleiten we ervoor dat bij de invoering van de Lage Emissiezone ingezet wordt op alter-
natieven zoals goedkope busabonnementen, verhuren van fietsen...in plaats van boetes uit te schrijven. In 
samenspraak met de lokale handelaars wordt ook gezocht naar oplossingen om de klantvriendelijkheid van 
lokale handelszaken te garanderen.
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ViEr. we betrekken iedereen bij Het mobiliteitSbeleid

Mobiliteit is een thema dat echt iedereen aanbelangt. Het is dan ook van belang om iedereen te betrekken 
bij de vormgeving ervan.

Het stadsbestuur heeft in de voorbije bestuursperiode vooral laten zien hoe het niet moet. In verscheidene 
mobiliteitsdossiers werden grote plannen van bovenaf doorgeduwd, zonder enig overleg met buurtbewo-
ners:	het	mobiliteitsplan	voor	de	wijk	Nekkerspoel,	de	heraanleg	van	de	Speeqvest,	…	Belangrijke	ingrepen	
moeten altijd met langdurige inspraaktrajecten gepaard gaan. 

Ook de evolutie naar een stedelijke mobiliteit waarin fietsen, wandelen en openbaar vervoer centraal staan, 
moet gebeuren in samenspraak met alle Mechelaars, opdat iedereen overtuigd mee kan in het nieuwe 
mobiliteitsverhaal.
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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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6. ONDERWIJZENDE STAD

STANDPUNT

Onderwijs is net als gezondheidszorg, wonen en werk een basisrecht. De overheid heeft dan ook de plicht 
voor iedereen onderwijs te garanderen zonder financiële of andere drempels. Onderwijs moet de talenten 
van onze kinderen aanboren en ontwikkelen, hen kennis bijbrengen om de wereld te begrijpen, hen kritisch 
en weerbaar maken om die wereld beter te maken, hun creativiteit en vindingrijkheid stimuleren om aan de 
uitdagingen van morgen te werken. Onderwijs moet de hefboom zijn voor emancipatie en sociale gelijkheid.

ONZE VOORSTELLEN

EEn. werk de financiële drempelS weg
•	 De	stad	moet	er	bij	de	Vlaamse	Overheid	op	aandringen	dat	kleuter-,	lager	en	secundair	onderwijs	vol-

ledig kosteloos worden. 
•	 Voor	de	naschoolse	opvang	in	het	basisonderwijs	is	er	bijkomend	geld	nodig,	zodat	gezinnen	daar	niet	

meer op te hoge financiële drempels botsen. 
•	 Dat	geldt	ook	voor	het	middagverblijf,	zodat	de	boterhammentaks	kan	worden	afgeschaft.
•	 We	zorgen	voor	gezonde	voeding	op	school.	Samen	koken	met	de	leerlingen	kan	deel	uitmaken	van	de	

lessen. De uitwisseling van de internationale keukens kan ook de verbinding tussen leerlingen, ouders 
en het schoolteam bevorderen.

TwEE. werk de ongelijkHeid weg

•	 We	dringen	bij	de	Vlaamse	overheid	aan	op	een	langere	gemeenschappelijke	stam	en	op	het	uitstellen	
van de studiekeuze tot 16 jaar. 

•	 We	organiseren	een	inschrijvingsbeleid	dat	elk	kind	een	plaats	garandeert	in	een	gemakkelijk	toeganke-
lijke, sociaal gemengde school.

•	 We	vermijden	kampeertoestanden	door	alle	scholen	mee	te	laten	werken	aan	het	online	centraal	aan-
meldingsregister, kortweg CAR.

•	 We	zorgen	ervoor	dat	alle	Mechelse	scholen	de	diversiteit	weerspiegelen.

DriE. verHoog de SlaagkanS van alle kinderen: kleinere 
klaSSen en meer leerkracHten

•	 We	willen	dat	de	stad	bij	de	Vlaamse	Overheid	pleit	voor	kleinere	klassen.	In	de	kleuterschool	en	het	
eerste en tweede jaar lager onderwijs willen we ongeveer 15 kinderen in de klas. In de volgende jaren 
van	het	lager	en	het	secundair	onderwijs	willen	we	maximaal	20	leerlingen	in	de	klas.	

•	 De	stad	moet	op	Vlaams	niveau	aandringen	op	een	vervangingspool	van	leerkrachten.	Wie	werkloos	is	
en een leraarsdiploma bezit, heeft recht op werkzekerheid voor een volledig schooljaar en een loon voor 
twaalf maanden.

STADSPROGRAMMA Mechelen 2018 37



•	 Met	een	snellere	vaste	benoeming	verbeteren	we	de	werkzekerheid	van	 jonge	en	beginnende	 leer-
krachten.

•	 De	stad	ondersteunt	projecten	die	de	 leerkrachten	versterken	in	het	omgaan	met	de	diversiteit	 in	de	
scholen.

•	 We	dringen	er	bij	de	scholen	op	aan	dat	ze	geen	hoofddoekenverbod	handhaven,	zodat	heel	wat	jonge	
leerkrachten eindelijk hun talent kunnen inzetten.

•	 We	willen	dat	het	stadsbestuur	meer	inspanningen	levert	om	de	taalachterstand,	leerachterstand	en	de	
schooluitval weg te werken.

•	 De	stad	breidt	de	subsidie	uit	voor	de	begeleiding	van	jongeren	met	een	problematische	schoolloop-
baan.

•	 De	stad	ondersteunt	de	scholen	indien	nodig	met	onderwijsassistenten	en	coaches.

ViEr. maak onderwijS voor Hoofd, Hart en Handen
•	 We	zetten	in	op	een	veelzijdige	vorming	waarin	iedereen	een	goede	basis	krijgt	van	algemene,	weten-

schappelijke en technische kennis en vaardigheden. 
•	 Er	gaat	evenveel	aandacht	naar	handvaardigheden,	 lichamelijke	opvoeding,	sport,	muzische	en	beel-

dende	vorming	en	expressie	binnen	de	uren	van	het	dagonderwijs.
•	 Het	deeltijds	kunstonderwijs	verlaagt	haar	drempels	zodat	alle	leerlingen	de	kans	krijgen	om	hun	talen-

ten daar verder uit te diepen.
•	 We	zorgen	voor	meer	zwemwater	voor	schoolkinderen,	door	het	openhouden	van	het	zwembad	Geerde-

gemvaart.
•	 We	maken	het	schoolzwemmen	opnieuw	haalbaar	voor	alle	jaren	van	de	lagere	school	door	het	gratis	te	

maken	en	door	vervoer	naar	en	van	het	zwembad	voor	de	schoolbesturen	te	vergemakkelijken	(open-
baar	vervoer	of	gratis	busje).

Vijf. maak werk van de brede ScHool

•	 Onze	scholen	zijn	ingebed	in	de	wijk	en	de	wijk	is	ingebed	in	onze	school.
•	 Cultuur	en	sport	worden	in	en	rond	de	school	aangeboden.
•	 De	school	staat	open	voor	de	verenigingen	uit	de	buurt.

VISIE

EEn. werk de financiële drempelS weg

Voor de PVDA moet het leerplichtonderwijs – kleuter-, lager én secundair onderwijs – kosteloos zijn, zoals 
het in de Grondwet staat. Het onderwijsbudget in ons land moet opgetrokken worden naar 7 procent van 
het bbp, zoals dat in de jaren 1980 nog het geval was. Voor de PVDA is de herfinanciering van het onderwijs 
een van de posten waarvoor de opbrengst van de miljonairstaks bestemd is.

Ons onderwijs is te duur. Elk kind in de lager school kost jaarlijks gemiddeld tussen 350 en 520 euro. In het 
secundair loopt die factuur op tot 1100 à 1600 euro. Heel wat Mechelse gezinnen hebben problemen om de 
schoolrekeningen te betalen. Middagverblijf en voor- en naschoolse opvang dikken die factuur nog aan. De 
stad moet deze diensten subsidiëren. 

De kinderarmoede in onze stad is hoog. De verhalen over lege brooddozen zijn welbekend. Dat kunnen we 
relatief eenvoudig oplossen met gezonde en voedzame maaltijden op school voor iedereen, zonder stig-
matisering van de kinderen uit arme gezinnen. Het kan deel uitmaken van de lessen om met de leerlingen 
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samen te koken. Verschillende eetculturen uitwisselen kan ook de verbinding tussen leerlingen, ouders en 
schoolteam bevorderen.

TwEE. werk de ongelijkHeid weg
De Vlaamse school is de school van de ongelijkheid. Ons onderwijs is de kampioen in het reproduceren van 
de sociale ongelijkheid. Niet talent en doorzettingsvermogen bepalen je schoolloopbaan en je positie in de 
samenleving daarna, maar je afkomst. Leerlingen uit kansarme gezinnen zijn oververtegenwoordigd in de 
statistieken van schoolse vertraging en schooluitval. 

Op het einde van het lager onderwijs heeft meer dan een vierde van de leerlingen in de Mechelse scholen 
minstens één jaar schoolse vertraging. Dat is bijna het dubbele van Vlaanderen en het hoogst van alle an-
dere vergelijkbare centrumsteden. In het BSO heeft driekwart van de leerlingen minstens één jaar leerach-
terstand. Van alle leerlingen haalt één op vijf geen diploma secundair onderwijs en in tegenstelling tot de 
meeste andere steden verbetert die situatie niet in Mechelen. De sociale ongelijkheid op school wordt sterk 
in de hand gewerkt door de schoolse segregatie: arme en rijke concentratiescholen bestaan naast elkaar. 
De sociale segregatie in de scholen is groter dan die in de wijken. 

Er is een doortastend beleid nodig om die kloof af te bouwen. We willen een school waar alle kinderen sla-
gen, ook zij die het thuis sociaal en financieel moeilijker hebben. Alle kinderen moeten op school de nodige 
hulp krijgen, in kleine klassen met goed opgeleid personeel, zodat zittenblijven vermeden kan worden. 

Vroegtijdige opsplitsing, vanaf de leeftijd van 12 jaar, in hiërarchische studierichtingen, werkt de sociale se-
lectie in de hand. Zoals veel onderwijsspecialisten pleit ook de PVDA voor een langere gemeenschappelijke 
basisvorming – tot 16 jaar – en een latere studiekeuze. Met een lange ‘gemeenschappelijke stam’ kunnen 
we iedereen een veelzijdige vorming aanbieden. Een latere studiekeuze zal een rijpere studiekeuze zijn. Ze 
zal minder dan vandaag bepaald zijn door de sociale afkomst.
 
De problemen zijn zeer ongelijk verdeeld. Er zijn scholen waar acht op de tien leerlingen kansarm zijn, 
terwijl andere scholen nauwelijks kansarme kinderen hebben. De sociale segregatie is nog nooit zo groot 
geweest. We pleiten voor een inschrijvingsbeleid waarbij de overheid elk kind een plaats garandeert in een 
gemakkelijk toegankelijke en sociaal gemengde school. Om kampeertoestanden te vermijden, moeten alle 
scholen	meewerken	aan	het	Centraal	Aanmeldingsregister	(CAR).	Momenteel	treden	scholen	vrijwillig	toe	
tot het CAR.

Bovenop kansarmoede is taalachterstand een belangrijke reden voor de schooluitval en leerachterstand. 
Het stadsbestuur kan daar veel meer op inzetten dan nu het geval is. De stad moet aan de scholen onder-
steuning	bieden	door	te	voorzien	in	voldoende	extra-leerkrachten	en	gespecialiseerd	personeel	voor	leer-
lingen die dreigen af te haken, voor leerlingen met taalachterstand en voor leerlingen met leerproblemen 
en leerstoornissen.

DriE. verHoog de SlaagkanS van alle kinderen: kleinere 
klaSSen en meer leerkracHten

Leerkrachten willen dat alle leerlingen vooruitgaan in de klas. Daar hebben we kleinere klassen voor nodig. 
Onderzoek	in	de	VS	heeft	de	resultaten	gemeten	als	leerlingen	gedurende	vier	leerjaren	(van	6	tot	10	jaar)	
met 13 à 15 dan wel met 22 à 25 in een klas zitten. De leerlingen uit de kleinere klassen boekten in hun 
schoolloopbaan een gemiddelde leerwinst van meer dan een jaar en behaalden ook betere resultaten in 
het hoger onderwijs. Alle leerlingen boekten een grote leerwinst, de leerlingen uit de kansarme gezinnen 
het meest. Met de PVDA willen we het aantal leerlingen per klas beperken tot ongeveer 15 in de kleu-
terschool en de eerste twee jaar van het lager onderwijs en tot 20 in de volgende jaren van het lager en 
secundair onderwijs. 
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Kleinere	klassen,	dat	vraagt	extra	leerkrachten.	Het	is	heel	jammer	dat	zo	veel	startende	leerkrachten	het	
onderwijs snel verlaten, onder andere omdat ze geen werkzekerheid hebben. Daarom moet er een volwaar-
dige vervangingspool komen. Wie werkloos is en een leraarsdiploma bezit, heeft recht op werkzekerheid 
voor een volledig schooljaar en op een loon voor twaalf maanden. De leerkrachten van de vervangingspool 
zetten we in om zieke collega’s te vervangen binnen een bepaalde regio. Tussen twee vervangingen ver-
richten	ze	pedagogische	taken	in	een	ankerschool	(als	hulpleerkracht,	bij	remediëring,	huiswerkklas…).	De	
snelle vervanging van zieke leerkrachten zal het aantal verloren lesuren drastisch doen dalen. Vandaag 
lopen leerlingen soms een achterstand op omdat bepaalde vakken lange tijd niet gegeven worden. De 
vervangingspool zorgt voor werkzekerheid voor de leraars en voor leszekerheid voor de leerlingen. 

Om de werkzekerheid van jonge en beginnende leerkrachten te verbeteren, willen we dat de vaste benoe-
ming sneller wordt toegekend. 

De Mechelse scholen zijn heel divers. Ongeveer de helft van de Mechelse jongeren zijn van vreemde origi-
ne. Die superdiversiteit vind je niet terug in het lerarenkorps. Daarom moet de stad projecten ondersteunen 
die de leerkrachten versterken bij het omgaan met deze superdiverse realiteit in de scholen. 

Heel wat gemotiveerde nieuwe leerkrachten komen niet aan de bak omwille van het hoofddoekverbod. Zo 
wordt heel wat talent aan de kant gezet. Het hoofddoekverbod moet opgeheven worden. Het lerarenkorps 
moet een afspiegeling zijn van de stadspopulatie. Dat zal ook het welbevinden van kinderen met andere 
roots ten goede komen.

De Mechelse scholen worden geconfronteerd met heel wat jongeren met een problematische schoolloop-
baan. Om deze jongeren te helpen is een intensieve begeleiding nodig. Dat gebeurt door het PrOS-project 
(Probleemgedrag	Op	School)	in	het	basis-	en	secundair	onderwijs	en	het	Zorgproject	in	het	volwassenen-
onderwijs. De stad regisseert en ondersteunt deze projecten financieel. De onderwijsvertegenwoordigers 
dringen sterk aan op een uitbreiding daarvan. 

Het gebeurt dat scholen geen vat meer hebben op leerlingen of geconfronteerd worden met situaties die 
hun draagkracht te boven gaan. De gewone methodieken van klasmanagement of leerlingenbegeleiding 
schieten dan te kort. Op dat moment moeten de scholen een beroep kunnen doen op coaches of onderwijs-
assistenten	die	op	dit	vlak	expertise	en	ervaring	hebben	en	het	proces	weer	in	goede	banen	kunnen	leiden.

ViEr. maak onderwijS voor Hoofd, Hart en Handen
De PVDA gaat voor een veelzijdige vorming: iedereen moet een goede basis krijgen van algemene, we-
tenschappelijke en technische kennis en vaardigheden. Het is een vorming die ook handvaardigheden, 
lichamelijke	opvoeding	en	sport,	muzische	en	beeldende	vorming	en	expressie	bevat.	Het	gaat	erom	de	
wereld te grijpen, te begrijpen en er op in te grijpen. Daarom willen we ook culturele basisvaardigheden 
geïntegreerd	zien	in	het	dagonderwijs,	van	de	kleuterklas	tot	en	met	de	bachelor	in	het	hoger	onderwijs.	
Een kunstzinnige vorming is net zo nodig als leren lezen en rekenen. We gaan ook voor een laagdrempelig 
deeltijds kunstonderwijs waar talenten de kans krijgen zich verder uit te diepen. 

Mechelen heeft een tekort aan zweminfrastructuur voor de schoolkinderen. In plaats van voor meer zwem-
water te zorgen, is het stadsbestuur van plan om het stedelijk zwembad Geerdegemvaart te sluiten en te 
vervangen	door	een	commercieel	zwemcomplex	(Plopsaqua).	Met	de	PVDA	zijn	we	niet	tegen	een	nieuw	
zwembad in Mechelen, maar hiervoor hoeft het populaire buurtzwembad Geerdegemvaart niet te sluiten.

Vijf. maak werk van de brede ScHool
It takes a village to raise a child. Het concept ’brede school’ sluit daar op aan. Een brede school is ingebed 
in de wijk en de wijk is ingebed in de school, cultuur- en sportaanbod worden in en rond de school aan-
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geboden en de school staat open voor de verenigingen uit de buurt. Er is een brede schoolwerking die is 
ingeplant in de wijk. 

Kinderen en jongeren krijgen er kwaliteitsonderwijs en leggen er de basis voor een leven lang leren. Rond 
de school ontwikkelt zich een intens sociaal leven, vanaf het moment dat de kinderen hun eerste stapjes 
door de grote schoolpoort zetten tot het moment dat een van de ouders ’s avonds in de lokalen een cursus 
gaat volgen of aan sport komt doen. Misschien kan je in het schoolgebouw terecht voor je boeken omdat 
er een afdeling van de bibliotheek gevestigd is. De school is ook de plaats waar je ’s woensdags of in het 
weekend les volgt in muziek, woord, dans of media … Of misschien wonen de grootouders in een serviceflat 
die de gemeente boven de klaslokalen gebouwd heeft, omdat ze bewust gekozen heeft voor een multifunc-
tioneel bouwproject. De school als ‘ons dorp’.
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7. DIVERSE STAD

STANDPUNT

Mechelen is een superdiverse stad. Dat zorgt voor sterke troeven, op voorwaarde dat we erin slagen ieder-
een gelijke rechten en kansen te bieden. Dat is vandaag niet het geval. Het risico op armoede, werkloos-
heid, laaggeschooldheid of slechte huisvesting is vandaag veel groter als je een ander kleurtje hebt of als 
je naam een andere afkomst laat vermoeden. De politie kampt met een structureel probleem van racisme, 
dat zich vooral uit naar jongeren.

Mechelen mag dan wel een burgemeester hebben die de diversiteit omarmt, dat neemt niet weg dat ook 
in onze stad een reële sociaal-economische ongelijkheid bestaat. Ook hier moeten mensen met mekaar 
concurreren voor schaarse sociale voorzieningen, krijgen mensen te maken met racisme en discriminatie, 
ervaren mensen dagdagelijks dat ze niet aanvaard en gewaardeerd worden.

De PVDA wil geen concurrentie tussen mensen. We willen een stad die elke ongelijkheid daadwerkelijk 
bestrijdt. Daarvoor zijn genoeg sociale voorzieningen nodig. Racisme en discriminatie moeten kordaat 
aangepakt worden.

ONZE VOORSTELLEN

EEn. een open Stad waar iedereen meetelt 

•	 We	zorgen	ervoor	dat	er	in	de	stad	genoeg	sociale	voorzieningen	zijn,	zodat	er	geen	concurrentie	wordt	
georganiseerd tussen mensen die het moeilijk hebben.

•	 We	bieden	een	laagdrempelige	lokale	dienstverlening,	die	op	een	positieve	manier	rekening	houdt	met	
meertaligheid. In alle openbare diensten kan beroep gedaan worden op een tolk.

•	 We	investeren	in	culturele	ontmoetingsplaatsen	in	wijken,	in	het	buurtwerk	en	buurthuizen.	Daar	kunnen	
buurtbewoners elkaar op een laagdrempelige manier ontmoeten.

•	 Op	het	vlak	van	tewerkstelling	engageren	we	ons	om	de	tewerkstellingskansen	van	de	diverse	bevol-
kingsgroepen	te	verbeteren,	onder	meer	door	streefcijfers	of	quota	vast	te	leggen.	De	stad	streeft	het-
zelfde na voor de advies- en participatieraden. De diversiteitsgraad van het schepencollege zou onge-
veer moeten overeenkomen met die van de bevolking.

•	 We	zorgen	ervoor	dat	alle	scholen	de	diversiteit	van	de	stad	weerspiegelen.
•	 We	stimuleren	de	Mechelse	scholen	om	meertaligheid	als	een	troef	te	beschouwen.	Ook	de	thuistaal	van	

anders- en meertalige kinderen is belangrijk.
•	 We	maken	een	plan	om	de	schooluitval	van	jongeren	uit	de	migratie	en	jongeren	uit	financieel	zwakke	

gezinnen drastisch aan te pakken. We wijzen mensen actief op het recht om te studeren met behoud van 
leefloon.

•	 Niet-Belgen	betrekken	we	bij	de	Mechelse	politiek.	Met	ondersteunings-	en	informatiecampagnes	zor-
gen we ervoor dat ze actief hun gemeentelijk stemrecht gebruiken.
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TwEE. een Stad waar raciSme of diScriminatie geen kanS 
krijgt 

•	 We	stellen	een	actieplan	tegen	het	racisme	op.	Met	concrete	doelstellingen	en	een	jaarlijkse	evaluatie.	
•	 Voor	het	stadspersoneel	en	de	lokale	politie	organiseren	we	trainingen	in	het	omgaan	met	racisme.
•	 We	tolereren	geen	racisme	of	discriminatie	bij	de	politie	en	andere	stadsdiensten.	
•	 Bij	de	scholen	dringen	we	erop	aan	dat	ze	geen	hoofddoekenverbod	handhaven.	
•	 We	voeren	proactieve	praktijktesten	in	om	discriminatie	op	te	sporen,	in	de	eerste	plaats	op	de	woon-	en	

arbeidsmarkt maar ook in de horeca, het stedelijk personeelsbeleid, de lokale economie en het politie-
korps. Aan praktijktesten worden ook effectieve sancties gekoppeld.

•	 Het	 lokaal	 toewijzingsreglement	 in	de	sociale	huisvesting	mag	niet	 leiden	tot	uitsluiting,	bijvoorbeeld	
door taalvereisten.

DriE. de gemeenScHappen actief betrekken
•	 We	verdedigen	een	actief	intercultureel	beleid,	met	ruimte	voor	verschillende	religieuze	en	geloofsge-

bonden tradities en feesten.
•	 We	organiseren	de	dialoog	en	we	betrekken	de	verschillende	gemeenschappen	bij	de	stedelijke	organi-

satie van religieuze feesten en tradities.
•	 We	betrekken	ook	de	‘bruggenbouwers’	in	onze	stad.	Dat	zijn	mensen	die	zich	dagelijks	inzetten	om	het	

samenleven tussen de gemeenschappen vooruit te helpen. Zij kennen de gevoeligheden in de stad en 
willen dat de samenleving als geheel erop vooruitgaat.

VISIE

Mechelen is een superdiverse stad geworden. Bijna één derde van de Mechelaars is van vreemde her-
komst. Bij de jongeren is dat zelfs de helft. In totaal leven in onze stad 138 nationaliteiten samen en er 
worden meer dan 80 verschillende talen gesproken. De mensen van Marokkaanse origine vormen met 
16 procent van de bevolking de grootste groep, gevolgd door de christelijke gemeenschap uit het Midden 
Oosten met 1,5 procent.

De rechterzijde probeert de diverse bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten. Zo leidt ze de aandacht 
af van het antisociaal beleid en probeert ze de werkende bevolking te verdelen en te verzwakken. In die 
val mogen we niet trappen. We hebben in dat verband nood aan een nieuw integratiedenken. Dat moet 
vertrekken vanuit de idee dat integratie een gemeenschappelijke opdracht is. De samenleving verandert 
voortdurend en vraagt van elke bevolkingsgroep de bereidheid om zich aan nieuwe omstandigheden aan 
te passen. De vraag tot aanpassing bij één enkele groep leggen, is fundamenteel oneerlijk. We moeten ons 
daarentegen verbinden met elkaar. Alleen samen kunnen we een vuist maken tegen het sociaal afbraakbe-
leid van de laatste jaren.

EEn. een open Stad waar iedereen meetelt
In de geglobaliseerde wereld van de éénentwintigste eeuw is Mechelen uitgegroeid tot een superdiverse 
stad, een smeltkroes van nationaliteiten. De stad verandert snel en dat betekent dat iedereen even moet 
wennen.

De superdiversiteit houdt grote troeven in, als we erin slagen iedereen gelijke rechten en kansen te bieden. 
Daarvoor moeten er voldoende sociale voorzieningen zijn - denk maar aan huisvesting - zodat er geen 
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concurrentie wordt georganiseerd tussen mensen die met moeite toegang krijgen tot schaarse sociale 
voorzieningen. 

Het tekort aan werk, dienstverlening en sociale voorzieningen is een van de voornaamste aanleidingen van 
spanningen tussen werkende mensen. Om superdiversiteit te doen slagen, moeten we afstappen van het 
besparingsbeleid en net meer investeren. 

Om de ontmoeting tussen culturen, nationaliteiten en etnische groepen te bevorderen, investeren we meer 
in culturele ontmoetingsplaatsen in wijken, in buurtwerk en in buurthuizen. Buurthuizen zijn bij uitstek plaat-
sen waar mensen elkaar ontmoeten, zichzelf sterker maken, hun netwerk versterken en dus beter kunnen 
deelnemen aan de samenleving.

We nemen ook zelf onze verantwoordelijkheid en voeren ambitieuze streefcijfers in voor de samenstelling 
van het stadspersoneel, ook bij de hoogste salarisschalen. Zo tonen we dat de stad iedereen naar waarde 
schat. De rekruteringscampagne van de politie, waarmee men meer mensen met een migratieachtergrond 
probeert aan te trekken, volgen we van dichtbij op. We stimuleren bedrijven die overheidsopdrachten wil-
len, om mensen van vreemde origine tewerk te stellen. Wie discrimineert komt niet in aanmerking. Vereni-
gingen die subsidies aanvragen, stimuleren we om mensen met een andere herkomst te betrekken.

De stad zorgt ervoor dat de advies- en participatieraden een afspiegeling zijn van de lokale samenleving. 
Ook het gemeentebestuur moet een afspiegeling zijn van de samenleving. Daarom zou de diversiteitsgraad 
van het schepencollege ongeveer moeten overeenkomen met die van de bevolking.

De schoolachterstand bij jongeren van vreemde origine is dubbel zo hoog als bij jongeren van Belgische 
origine. Iedereen met een beetje rechtvaardigheidsgevoel voelt aan dat dit niet kan. We maken een plan om 
de schooluitval van jongeren uit de migratie en van jongeren uit financieel zwakke gezinnen doortastend 
aan te pakken.

In een stad waar iedereen meetelt, heeft ook iedereen zijn of haar zeg. We informeren niet-Belgen daarom 
actief om zich te registreren voor de gemeenteraadsverkiezingen, waar zij kiesrecht hebben. Vandaag zijn 
nog veel te weinig mensen daarvan op de hoogte.

TwEE. een Stad waar raciSme geen kanS krijgt

Racisme verdeelt mensen en zet ze tegen elkaar op. Racisme maakt het onmogelijk om samen de echte 
verantwoordelijken van onrecht en ongelijkheid aan te pakken. We stellen een jaarlijks actieplan op om 
racisme te bestrijden. We voorzien in antiracistische vorming van het stedelijk personeel en in trainingen 
over hoe omgaan met racisme. Kazerne Dossin levert hierin vandaag al goed werk.

In de school willen we het hoofddoekenverbod afschaffen. Dat verbod komt in de feiten neer op een dis-
criminatie van één bepaalde geloofsgroep. De stad moet de Mechelse scholen aansporen om dat verbod 
ongedaan te maken.

Het	politiekorps	in	Mechelen	kampt	met	een	structureel	probleem	van	racisme,	zowel	intern	als	extern.	De	
stad moet dat probleem eens en voorgoed aanpakken en oplossen. Niet met de zoveelste marketingstunt, 
maar met daadkrachtige maatregelen die op het terrein het verschil maken. Dat kan bijvoorbeeld door het 
aanstellen	van	een	onafhankelijke	ombudsman	(d.w.z.	niet	behorend	tot	het	korps)	voor	dergelijke	klachten.	

We richten een stedelijke gelijkheidsdienst op om discriminatie structureel te bestrijden. Discriminatie voor-
komen, opsporen en aanpakken, dat wordt de missie van de gelijkheidsinspecteurs. De proactieve praktijk-
testen waarmee discriminatie op de woon- en arbeidsmarkt, in het onderwijs, de gezondheidszorg en het 
uitgaansleven zwart op wit kan worden aangetoond, worden een belangrijk instrument in hun handen. Het 
agentschap adviseert het stadsbestuur ook voor een beleid dat discriminatie voorkomt en aanpakt.
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DriE. de gemeenScHappen actief betrekken

We verdedigen een actief intercultureel beleid, dat plaats geeft aan de verschillende religieuze en geloofs-
gebonden tradities en feesten. Dat betekent dat er dialoog is en dat de verschillende gemeenschappen 
betrokken worden bij de stedelijke organisatie van religieuze feesten en tradities. Zo worden bijvoorbeeld 
op de Bruul vaandels uitgehangen voor alle feestperiodes. Zowel voor de kerstperiode als voor de rama-
dan. Op die manier gebruikt de stad de sterkte van diversiteit om op een positieve manier het samenleven 
te stimuleren. Dat heet ‘branding’. De plaatselijke middenstand profiteert er mee van.

We willen dat de stad de verschillende gemeenschappen betrekt, en ook de ‘bruggenbouwers’ in onze 
stad betrekt. Talloze Mechelaars zetten zich dagelijks in om het samenleven tussen de gemeenschappen 
vooruit	te	helpen.	Het	zijn	experts	in	diversiteit,	zij	kennen	de	gevoeligheden	die	leven	in	de	stad,	en	zij	wil-
len vooral dat de samenleving als geheel erop vooruitgaat. Het kan voorkomen dat men boven de hoofden 
van de diverse gemeenschappen beslissingen neemt. Toen het stadsbestuur in 2013 een slachttaks voor 
het Offerfeest invoerde, werd de moslimgemeenschap niet betrokken. Nadien werd de facto een verbod op 
onverdoofd slachten ingevoerd, zonder de Joodse en Islamitische gemeenschappen daar op een ernstige 
manier bij te betrekken. Wij zijn tegen het verbod zoals het nu zonder overleg werd ingevoerd. Het verbod 
is	bovendien	selectief	(het	gaat	alleen	om	schapen)	en	het	lost	niets	op	(men	gaat	het	vlees	gewoon	in	het	
buitenland	kopen).	Kortom,	het	verbod	–	zoals	het	vandaag	werd	ingevoerd	–	lijkt	mee	te	deinen	op	een	
erg	rechtse	stroming	die	de	(terechte)	discussie	over	dierenwelzijn	misbruikt,	om	bepaalde	etnische	min-
derheden te stigmatiseren. 

Wij zijn van oordeel dat de tijdsgeest, de zorg voor het dierenwelzijn en de technische vooruitgang in de 
toekomst een consensus over een totale veralgemening van het verdoofd slachten mogelijk maken. Maar 
gewoonten, en zeker religieuze gebruiken en tradities, veranderen en aanpassen aan de tijdsgeest en de 
technische evolutie, vereist een draagvlak in de betrokken gemeenschappen. Dat draagvlak creëren vraagt 
tijd, dialoog en overleg. Zo kan men evolueren naar een uiteindelijk akkoord over verdoofd slachten bij de 
betrokken religieuze gemeenschappen zelf. Dat bereik je niet met een conflictmodel.
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8. STAD ZONDER GRAAIERS

STANDPUNT

Verkozen politici zijn vertegenwoordigers van het volk. Ze hebben een belangrijk mandaat dat ze in alle 
ernst moeten opnemen. Om dat te kunnen doen, staan ze best dicht bij de gewone man of vrouw en zijn ze 
niet gebonden door commerciële belangen. 

ONZE VOORSTELLEN

EEn. geen belangenvermenging, volledige tranSparantie

•	 Politici	mogen	niet	in	bestuursraden	van	multinationals	zetelen.
•	 Ze	doen	aangifte	van	hun	mandaten	en	de	vergoedingen	die	ze	daar	krijgen,	zowel	publiek	als	privé.	
•	 Ze	maken	hun	vermogen	publiek	bekend.	
•	 Er	komt	een	grondige	doorlichting	van	stadsbedrijven,	intercommunales	en	NV’s.
•	 Het	naadloos	inwisselen	van	een	politiek	mandaat	voor	een	goed	betaald	postje	in	de	bedrijfswereld	-	

draaideurpolitiek - is uit den boze.

TwEE. geen onredelijke vergoeding en Het politiek 
mandaat ernStig nemen

•	 Het	mandaat	van	volksvertegenwoordiger	(nationaal	of	gewestelijk)	mag	niet	gecumuleerd	worden	met	
een	bestuurlijke	functie	op	gemeentelijk	vlak	(schepen	of	burgemeester).	

•	 Het	totaal	van	vergoedingen	(publiek	en	privé)	van	de	politieke	mandatarissen	die	verscheidene	man-
daten	uitoefenen,	willen	we	beperken	tot	maximum	drie	keer	het	mediaanloon.	Voor	een	alleenstaande	
komt dit neer op ongeveer 4.500 euro netto.

VISIE

Ons politiek systeem is ziek van de privileges, van ‘koning geld’ en van de heimelijke verstandhouding tus-
sen de politiek en de economische elite. Er is een kaste ontstaan van beroepspolitici die afgesneden zijn 
van	de	realiteit	van	het	leven	van	de	gewone	mensen	en	naar	het	pijpen	dansen	van	de	1%	rijken.	
De hoge verloningen van de politieke mandatarissen maken dat er een enorme kloof bestaat tussen hen-
zelf en de overgrote meerderheid van de bevolking. Het is al te gemakkelijk maatregelen te treffen die de 
burger financieel pijn doen als je daar zelf niets van voelt. Door de belangenvermenging tussen politiek en 
economische elite krijg je een stad op centenmaat in plaats van op mensenmaat.
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EEn. geen belangenvermenging en tranSparantie

Politici die een topfunctie hebben in een multinational kunnen zich vanuit zo’n positie onmogelijk onaf-
hankelijk opstellen en het algemeen belang dienen. Als je de publieke belangen moet verdedigen als ge-
meenteraadslid of schepen en tegelijk de private belangen van een holding als bestuurder ervan, kan er 
belangenvermenging ontstaan. 

Om meer geld te verdienen of om nog meer macht te verwerven, combineren veel politici allerlei soorten 
postjes. Dat leidt tot belangenconflicten en machtsconcentratie en zet de poort wijd open voor corruptie.

TwEE. geen onredelijke vergoeding en Het politiek 
mandaat ernStig nemen

Een verkozene moet zijn mandaat ernstig nemen en daar voldoende tijd voor vrijmaken. Dat kan onmogelijk 
met de cumul van belangrijke mandaten. 

Om te vermijden dat politici de voeling verliezen met de meerderheid van de bevolking is een plafond nodig 
van hun totale verloning.
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9. WERKENDE STAD

STANDPUNT

Er zijn duizenden werkende handen nodig voor een stad op mensenmaat. We hebben bouwvakkers nodig 
om sociale woningen te bouwen en huizen te isoleren, chauffeurs voor een beter openbaar vervoer en de 
spoorwegwerkplaats, meer leerkrachten voor kleinere klassen, meer zorgpersoneel. Er is zoveel te doen. 
Toch noteert Mechelen al jaren hoge werkloosheidscijfers, vooral de jeugdwerkloosheid scheert hoge top-
pen. Als het om tewerkstelling gaat, mist het stadsbestuur elke ambitie. 
 
De vele werkzoekenden moeten onder elkaar concurreren voor veel te weinig vacatures. We willen hier een 
trendbreuk. De stad op mensenmaat is een werkende stad.

ONZE VOORSTELLEN

EEn. de Stad alS werkgever

•	 We	investeren	in	de	bouw	van	meer	sociale	woningen,	een	lokale	energiemaatschappij	en	duurzame	
mobiliteitsinitiatieven.

•	 We	versterken	de	openbare	dienstverlening	in	de	kinderopvang,	voor-	en	naschoolse	opvang,	gemeen-
schapswacht, straathoekwerk, animatoren voor jeugd en senioren, enz. 

•	 De	stad	geeft	als	werkgever	zelf	het	voorbeeld	met	een	intercultureel	en	divers	aanwervingsbeleid.

TwEE. Sociale, innoverende en duurzame tewerkStelling
•	 Het	Sociaal	Huis	bevordert	sociale	tewerkstelling.
•	 De	stad	breidt	de	sociale	economie	fors	uit	en	zorgt	voor	een	degelijke	huisvesting.	Ze	neemt	activiteiten	

zoals de uitbating van publieke parkings zelf in handen en ziet toe op de arbeidsomstandigheden van 
uitbestede activiteiten aan privébedrijven. 

•	 Vrijwilligerswerk	in	de	stad	mag	niet	ten	koste	van	tewerkstelling	gaan.	
•	 De	stad	reglementeert	de	deeleconomie	op	haar	grondgebied,	weert	flexwerk	en	ziet	er	op	toe	dat	er	

eerlijke lonen betaald worden.  
•	 De	stad	biedt	een	betere	en	bredere	ondersteuning	aan	kleine	zelfstandige	ondernemers.

DriE. Sociale innovatie met de 30-urenweek 
•	 We	 testen	de	30-urenweek	uit	bij	een	aantal	 stadsdiensten.	Een	experiment	met	de	30-urenweek	 in	

Göteborg	leverde	beloftevolle	resultaten	op	inzake	ziekteverzuim,	burn-outs,	...
•	 De	30-urenweek	biedt	mogelijkheden	bij	verminderde	tewerkstelling	door	digitalisering	en	technologi-

sche vernieuwing.
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VISIE

Mechelen heeft een ernstig tewerkstellingsprobleem. De werkloosheid ligt er een kwart hoger dan in de 
rest van Vlaanderen. De cijfers zijn nog slechter voor de ‘doelgroepen’: jongeren, ouderen, laaggeschool-
den of mensen met een migratieachtergrond. Zo zit meer dan twintig procent van de jongeren zonder job. 

Nochtans zijn er voor de stad heel veel mogelijkheden om degelijke, waardige banen te creëren en om er 
op toe te zien dat de tewerkstelling op een sociaal verantwoorde manier gebeurt. 

EEn. de Stad alS werkgever
In het leven van mensen is werk uiterst belangrijk. Het bepaalt voor een groot deel je bezigheden, je inte-
resses, hoe je woont en leeft. Werk is bepalend voor het gelaat van een stad, nu en in de toekomst. Vele his-
torische steden zijn getekend door de professionele activiteiten die er in het verleden plaatsvonden, of het 
nu	gaat	over	nijverheid	(meubelindustrie,	textiel,	brouwerij,	metaal,	voeding),	onderwijs,	handel,	transport.	

De stad kan door middel van het tewerkstellingsbeleid een grote rol spelen in het leven van haar inwoners 
en heeft ook die verantwoordelijkheid. De stad kan dit rechtstreeks als werkgever door initiatieven te ne-
men die voor bijkomende tewerkstelling zorgen, zoals de bouw en het beheer van meer sociale woningen, 
het	oprichten	van	een	lokale	energiemaatschappij	en	duurzame	mobiliteitsinitiatieven	(zie	elders	in	dit	pro-
gramma).	Dat	kan	ook	door	een	vernieuwde	uitbouw	van	de	openbare	dienstverlening,	bv.	 in	kinderop-
vang, met bewaakte fietsenstallingen, voor- en naschoolse opvang, of door de ondersteuning van sociale 
projecten, gemeenschapswachters, straathoekwerkers, buurtwerkers, animatoren voor jeugd en senioren.

De stad moedigt bedrijven aan om in te zetten op een intercultureel en divers aanwervingsbeleid. Ze geeft 
daarin zelf het goede voorbeeld. Bedrijven die kiezen voor een diversiteitsbeleid krijgen voorrang bij het 
toekennen van gemeentelijke overheidsopdrachten.

TwEE. Sociale, innoverende en duurzame tewerkStelling
Voor onze planetaire toekomst is het belangrijk dat we naar een andere organisatie van betaalde en onbe-
taalde tijd gaan. Minder gejaagd leven, meer zelf doen, meer herstellen dan vervangen, minder afhangen 
van energie-intensieve technologie, het is een rationele anticipatie op een CO2-arme levensstijl. 

Via het Sociaal Huis moeten mensen niet alleen tijdelijk tewerkgesteld worden, ze moeten op die manier 
ook aan duurzaam werk geraken. We gaan voor kwalitatieve banen met zekerheid. Een aantal organisaties 
in de sociale economie moest in Mechelen van de ene naar de andere tijdelijke stek verhuizen. Dat moet 
beter.

Er moet toegezien worden op welke manier de stad omspringt met ‘vrijwilligerswerk’. Werken zonder loon 
is niet ok. Het leidt tot concurrentie tussen werknemers.

Waar de stad werkt met uitbesteding aan privébedrijven moeten clausules opgenomen worden die de ar-
beidsomstandigheden van de werknemers garanderen. Beter nog: activiteiten zoals de uitbating van de 
openbare parkings zouden volledig in handen van de stad moeten terugkeren.

In	deze	tijden	van	Smart	Cities	en	de	explosieve	ontwikkeling	van	de	deeleconomie	(Uber,	Deliveroo,	…)	
moet Mechelen dringend een visie ontwikkelen over welke plaats platformbedrijven in onze stad kunnen 
krijgen.	Wij	zijn	tegen	flexwerk,	voor	arbeid	moet	een	eerlijke	prijs	betaald	worden.

Het Mechelse bestuur heeft naar eigen zeggen een hart voor de lokale handelaars. Toch zien we in het 
winkelcentrum vooral de klassieke ketenwinkels komen en gaan. Het winkelcentrum oogt dan ook pre-
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cies hetzelfde als de winkelcentra in alle andere steden. Dat terwijl er heel wat jonge mensen zijn die in 
Mechelen graag een eigen, origineel initiatief willen opzetten. Ze worden daarin geremd door torenhoge 
huurprijzen en een ontoereikende ondersteuning door de stad. We willen dan ook dat jonge starters meer 
aandacht en ondersteuning krijgen.

DriE. Sociale innovatie met de 30-urenweek 
We leven niet om te werken, maar we werken om te leven. De stad moet zich een motiverende, sociale 
werkgever tonen. Mechelen treedt naar buiten als innoverende, leefbare stad. Laat Mechelen een voorbeeld 
zijn	voor	andere	steden	en	werkgevers,	tegen	de	epidemie	van	overwerk	en	tijdgebrek	door	de	(geleidelijke)	
invoer van de 30-urenweek voor de stedelijke werknemers, uiteraard met bijkomende tewerkstelling voor de 
vrijkomende uren. 

De	Zweedse	havenstad	Göteborg	lanceerde	in	een	stedelijk	rusthuis	een	innovatief	experiment.	Het	verple-
gend	personeel	ging	er	werken	met	een	nieuwe	fulltime:	30	uur	per	week.	De	output	van	dat	experiment?	
Tevreden oudjes over de betere dienstverlening. En tevreden werknemers. Die hadden een betere gezond-
heid, een betere levenskwaliteit en meer arbeidsvreugde. Er was dan ook beduidend minder ziekteverzuim 
dan in een langere arbeidsweek. Het werk was niet alleen gezonder, maar ook aangenamer. Ook voor veel 
stadsmedewerkers in Mechelen zou een 30-urenweek een grote opluchting zijn. 

Mensen werken zich te pletter, het aantal burn-outs stijgt zienderogen. Een 30-urenweek met behoud van 
loon en bijkomende aanwervingen heeft uiteraard een kostenplaatje. De overheid kan deze uitgave groten-
deels terugverdienen doordat ze minder uitkeringen moet betalen voor ziekte en werkloosheid.

Op die manier worden kansen gecreëerd voor diegenen die nu niet aan betaald werk raken, waaronder al-
lochtonen, jongeren, vrouwen. Want vandaag moet de ene zich kapot werken, terwijl de ander aan de kant 
staat.

De 30-urenweek is het moderne antwoord op de technologische ontwikkelingen. Ook stadsdiensten stem-
men zich af op de éénentwintigste eeuw. Minder werken per week biedt mogelijkheden om het werk te 
verdelen bij vermindering van de tewerkstelling door de digitalisering en de technologische vernieuwingen.

Wij willen de 30-urenweek bij een aantal stadsdiensten uittesten. We mikken hier op stadsdiensten met hoge 
werkdruk en ziekteverzuim en denken daarbij aan een testproject met de 30-urenweek in de Mechelse rust-
huizen.	We	willen	daar	een	sociaal,	productief	en	gendergelijk	experiment	voor	een	nieuwe	norm	in	het	vol-
tijds werk opzetten.
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10. DEMOCRATISCHE STAD

STANDPUNT

In Mechelen leven we vandaag met 86.000 mensen samen. De stad groeit snel, wellicht zullen we in de 
nabije toekomst al met 100.000 Mechelaars zijn. Hoe Mechelen er in de toekomst uit zal zien, is niet alleen 
de zaak van negen schepenen, maar van ons allemaal. 

Hoe meer Mechelaars bij het beleid van onze stad betrokken worden, hoe groter de collectieve kennis, 
ervaring, capaciteit en draagkracht. Inspraak en participatie verbeteren het samenleven. Ze zijn essentieel, 
want iedereen moet meetellen. Mensen uit alle lagen van de bevolking - ook wie in de samenleving door-
gaans	onzichtbaar	blijft	-	moeten	opgezocht,	geïnformeerd	en	betrokken	worden.

ONZE VOORSTELLEN

EEn. informatie over Het reilen en zeilen van de Stad 
voor iedereen toegankelijk maken

•	 Inspraak	en	participatie	beginnen	met	informatie.	De	toegang	tot	informatie	over	het	reilen	en	zeilen	van	
de stad moet voor alle inwoners gegarandeerd worden.

•	 Open	source	online	platformen	van	de	 stad	kunnen	alle	 info	groeperen.	Deze	platformen	moeten	 in	
handen van de gemeenschap zijn en blijven.

•	 We	voorzien	gratis	wifi	in	de	hele	stad.	Er	moeten	openbare	plaatsen	zijn	waar	je	gratis	en	onbeperkt	
online kan gaan.

•	 Een	deur-aan-deur	infoblad	en	specifieke	informatiedragers	zijn	nodig	om	alle	inwoners	van	Mechelen,	
jong en oud, Maneblusser en nieuwkomer, te bereiken.

•	 Het	stadsmagazine	De Nieuwe Maan mag geen reclamefolder voor het bestuur zijn, maar moet Meche-
laars objectief informeren.

TwEE. geen nieuwe projecten zonder ecHte inSpraak
•	 Inspraak	en	participatie	kunnen	niet	zonder	informatie	en	overleg.	Overleg	vraagt	openheid	en	soepel-

heid van het beleid en van de administratie.
•	 Bij	grote	en	 ingrijpende	projecten	worden	de	Mechelaars	van	bij	het	begin	meegenomen	 in	ernstige	

inspraaktrajecten. 
•	 Buurt-	en	informatievergaderingen	zijn	niet	bedoeld	om	genomen	beslissingen	mee	te	delen,	maar	om	

daadwerkelijk te overleggen.
•	 Met	de	technologische	middelen	van	vandaag	kan	de	stad	via	online	platformen	gemakkelijk	en	objectief	

allerlei bevragingen, peilingen en stemmingen organiseren.
•	 De	stad	heeft	openbare	ontmoetingsruimtes	nodig,	gericht	op	informatie,	uitwisseling,	inspraak	en	par-

ticipatie. Dat kunnen vaste ontmoetingsruimtes zijn of pop-ups in functie van bepaalde projecten.
•	 Bij	openbare	onderzoeken	zorgt	de	stad	voor	actieve	communicatie.

Geen nieuwe 
projecten zonder
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DriE. een Sterk middenveld

•	 Een	stad	op	mensenmaat	bouwen	we	op	van	onderuit,	met	alle	inwoners,	met	mensen	die	zich	inzetten,	
samenwerken, participeren en als het moet ook actie voeren.

•	 De	stedelijke	overheid	moet	het	middenveld	ondersteunen.	Een	sterk	ontwikkeld	middenveld	doet	de	
democratie opleven. Wij pleiten in dat verband voor het versterken van de thematische adviesraden en 
voor een goede organisatie van de algemene bewoners-vergaderingen.

•	 We	versterken	wijkraden	en	buurtcomités.	
•	 Adviesraden	krijgen	de	nodige	ondersteuning	om	hun	werking	opener	te	maken	en	een	bredere	betrok-

kenheid te realiseren.
•	 Het	middenveld	moet	alle	ruimte	en	vrijheid	krijgen	om	opnieuw	een	gepolitiseerde	rol	te	spelen.
•	 De	stad	ontwikkelt	een	stedelijk	labo	voor	burgerinitiatieven	en	creëert	ruimte	voor	lokale	commons.
•	 Het	recht	van	burgers	om	publiekelijk	actie	te	voeren,	mag	op	geen	enkele	manier	ingeperkt	worden.

ViEr. openbaarHeid van beStuur en de gemeenteraad alS 
democratiScH orgaan

•	 Er	moet	volledige	openbaarheid	van	bestuur	komen.
•	 De	begroting	van	de	stad	wordt	op	een	eenvoudige	en	overzichtelijke	manier	online	gezet,	naar	het	

voorbeeld van www.jegemeentetelt.be.
•	 De	rol	van	de	gemeenteraad	moet	geherwaardeerd	worden.
•	 De	gemeenteraad	moet	openstaan	voor	vragen	en	adviezen	uit	andere	raden.	Die	moeten	daar	ook	toe	

uitgenodigd worden. 
•	 De	procedure	voor	burgers	om	voorstellen	en	vragen	op	de	agenda	van	de	gemeenteraad	te	zetten,	

moet	eenvoudiger.	Ze	moeten	daar	ook	goed	over	geïnformeerd	worden.
•	 Het	college	van	burgemeester	en	schepenen	en	de	gemeenteraadsleden	moeten	“onder	de	mensen”	

komen en hen concreet aanzetten tot een actief burgerschap.

VISIE

EEn. informatie over Het reilen en zeilen van de Stad 
voor iedereen toegankelijk maken 

Inspraak en participatie beginnen met communicatie en informatie bestemd voor alle inwoners van de stad. 
Zonder dat kan je onmogelijk iedereen betrekken. Onderzoeker Eric Goubin schrijft in het maandblad van 
de	Vlaamse	Vereniging	van	Steden	en	Gemeenten	(VVSG):	“Gemeentelijke	communicatie	is	de	belangrijkste	
overheidscommunicatie. Van alle overheden hebben burgers het meest vertrouwen in de lokale overheid. 
Tegelijk speelt het gevoel van nabijheid.” Goubin voegt eraan toe dat er twee topkanalen zijn: de website 
en het informatieblad, zij bereiken drie kwart van de inwoners. 

Voor alle inwoners moet er de garantie zijn dat ze toegang hebben tot de info over het reilen en zeilen van 
de stad. Open source online platformen – waar iedereen samen aan kan werken onder supervisie van de 
stad – kunnen die info groeperen. Ze moeten in handen van de gemeenschap zijn en blijven. Wij willen 
gratis wifi bieden in de hele stad. Wij dringen aan op openbare plaatsen waar je gratis en onbeperkt online 
kan gaan. 
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We pleiten voor een objectief informatieblad en stadsinfo op specifieke dragers, zodat alle inwoners van 
Mechelen bereikt worden.

TwEE. geen nieuwe projecten zonder ecHte inSpraak
De Maneblussers willen inspraak. Dat is logisch en goed. “De burgers zelf weten gewoonlijk het best wat 
hun behoeften zijn en kunnen oplossingen of middelen aandragen om deze behoeften te bevredigen. Ze 
kunnen ook zelf oplossingen aanreiken, zowel in de vorm van suggesties of creatieve ideeën, als van con-
crete	acties”,	besluiten	VUB-onderzoekers	in	het	boek	“De	humane	stad”.	Die	burgerbijdrage	kan	effectief	
het verschil maken. Want, zo gaan de onderzoekers verder: “Op die manier gaan de burgers zelf actief 
participeren in het beheer van hun gemeente. Aldus krijgen ze het gevoel dat ze wonen in een stad op maat 
van de mensen, en niet alleen van de bureaucratie, economie, technologie, of politiek.”

De technische mogelijkheden om iedereen te raadplegen en te betrekken zijn vandaag eindeloos veel 
groter dan vroeger. Met de sociale media en de smartphone volstaat een druk op een knop om je mening 
te geven. Open source publieke stadsplatformen maken interactie mogelijk. Ze horen in handen van de 
gemeenschap thuis, niet in handen van een of ander privébedrijf dat vroeg of laat informatie kan achterhou-
den of alleen tegen betaling vrijgeven.

Digitale platformen bereiken niet iedereen. Daarom zijn ook openbare ontmoetingsruimtes nodig. Ontmoe-
tingsruimtes waar je niets hoeft te consumeren, maar wel van alles aangeboden krijgt: boeken, kranten, 
internet, televisie, kleine optredens, debatten, administratieve diensten... Waar je kennis kan uitwisselen 
en inspraak en participatie kan organiseren. Zulke ontmoetingsruimtes organiseren we het best per wijk, 
mogelijk met een aanvullend buddysysteem dat mensen actief opzoekt en uitnodigt om naar de plaatselijke 
ontmoetingsruimte te komen. Zo betrekken we ook de vele mensen die vandaag al te veel op zichzelf zijn 
aangewezen en vereenzaamd zijn.

Inspraak is in onze stad een ernstig pijnpunt. Op buurt- en informatievergaderingen krijgen bewoners zel-
den meer dan wat promotalk te horen en worden ze geconfronteerd met voldongen feiten. Wijkraden en 
buurtcomités hebben weinig slagkracht. Het werk van adviesraden wordt ondergewaardeerd. Het bestuur 
behoudt een te sterke greep op het middenveld en beperkt de kritische en politiserende rol ervan. Actie-
comités worden niet gerespecteerd en systematisch als onbeduidend weggezet: we hebben dat gezien bij 
de	mobiliteitsplannen	in	de	wijk	Nekkerspoel,	bij	de	heraanleg	van	de	Speeqvest,	bij	de	woonuitbreiding	
Spreeuwenhoek, bij de plannen om het stedelijk zwembad aan de Geerdegemvaart te sluiten, bij de plan-
nen	voor	de	komst	van	Plopsaqua	achter	Technopolis,	...		Bij	een	openbaar	onderzoek	voor	een	bouwaan-
vraag, wordt het inzagerecht van betrokken bewoners beperkt. 

Bij inspraak rond specifieke projecten moet het proces zo veel mogelijk begeleid worden door onafhanke-
lijke	externe	deskundigen.	Vóór	de	aanvang	van	het	proces	geeft	het	stadsbestuur	duidelijk	de	grenzen	aan	
waarbinnen	de	inspraak	zal	gebeuren	(welke	beleidsbeslissingen	zijn	reeds	genomen	en	vallen	bijgevolg	
buiten	het	participatieproces.)	Op	deze	manier	weten	alle	betrokkenen	duidelijk	waaraan	en	waaraf	en	wor-
den	frustraties	vermeden.	In	functie	van	de	agenda	kunnen	bevoegde	ambtenaren	en	externe	deskundigen	
uitgenodigd worden om hun visie weer te geven.
 
Het stadsbestuur geeft gemotiveerde feedback over de beslissingen die het uiteindelijk neemt naar aanlei-
ding van de aanbevelingen.

Over lopende openbare onderzoeken zorgt de stad voor actieve communicatie, bijvoorbeeld door aan-
kondiging via de website, nieuwsbrieven, Nieuwe Maan, ... . Bij openbare onderzoeken over projecten die 
een grote impact hebben, neemt het stadsbestuur het initiatief om informatievergaderingen te beleggen 
waarop de initiatiefnemer het project kan toelichten en vragen kan beantwoorden. Zo’n informatievergade-
ringen worden niet beperkt tot die situaties waarin dit wettelijk verplicht is. Het tijdstip van de vergadering 
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is zodanig gekozen dat er nadien nog voldoende tijd is om bezwaar in te dienen. Een inspraak-ambtenaar 
staat ter beschikking om minder mondige burgers bij te staan om hun bezwaar te formuleren.

DriE. een Sterk middenveld
Een stad op mensenmaat kan maar gerealiseerd worden door druk van onderuit. Als mensen zich inzet-
ten, samenwerken en zo nodig ook actie voeren: in de wijken, op de werkvloer, bij het stadspersoneel, … 
Een sterk middenveld is belangrijk voor deze democratie-van-onderuit, omdat het allerlei groepen betrekt, 
mensen versterkt en kennis samenbrengt. Bewoners weten vaak heel goed welke oplossingen voor een 
specifiek probleem al dan niet werken. Een brede en diepe democratie kan niet zonder een goed ontwik-
keld middenveld. Van actiegroepen tot vakbonden, van vrouwenorganisaties tot natuurverenigingen en 
wijkcomités: zij zijn een essentiële schakel in het democratische proces. Ze vormen de buik van de samen-
leving waar het debat wordt georganiseerd en mensen samenkomen. Ze kunnen mee de agenda bepalen 
en meningen helpen vormen. 

In	dat	verband	pleiten	wij	voor	het	versterken	van	de	thematische	adviesraden	( jeugd,	cultuur,	ouderen,	
ontwikkelingssamenwerking,	sport,	wijkraden,	...).	De	thematische	raden	hebben	in	de	eerste	plaats	de	rol	
om het bestuur te adviseren over het te voeren beleid binnen hun thema. Het secretariaat wordt waargeno-
men door een ambtenaar van de bevoegde stadsdienst. De bevoegde schepen woont de vergaderingen bij 
maar	heeft	geen	stemrecht.	In	functie	van	de	agenda	kan	de	adviesraad	bevoegde	ambtenaren	en	externe	
deskundigen uitnodigen om hun visie weer te geven. Het stadsbestuur kan binnen af te spreken grenzen 
bepaalde	beslissingsbevoegdheden	delegeren	naar	de	adviesraad	(bijvoorbeeld	rond	de	verdeling	van	de	
subsidies	binnen	de	goedgekeurde	kredieten).	Bij	het	begin	van	de	bestuursperiode	maakt	het	stadsbe-
stuur afspraken met elke adviesraad over de aspecten waarin de raad beslissingen kan nemen.

Wij pleiten ook voor een goede organisatie van de algemene bewoners-vergaderingen per wijk en deelge-
meente. Het stadsbestuur zorgt ervoor dat er op de vergaderingen voldoende ruimte is om de aanwezigen 
aan het woord te laten en dat ook de oppositie inbreng kan hebben. Er wordt strikt over gewaakt de agenda 
niet	te	overladen.	Het	is	beter	meerdere	vergaderingen	(2	à	3)	per	jaar	te	organiseren	met	een	beperkte	
agenda in plaats van één vergadering met een overladen agenda.

De Mechelaars zijn mondige burgers met tal van zinvolle ideeën, die ze vaak ook zelf in handen willen 
nemen. Ze moeten daarin door het bestuur gesteund worden. Er kan een stedelijk labo komen waarbinnen 
burgerinitiatieven uitgewerkt worden en concreet vorm krijgen. Binnen dit labo kan ook onderzoek gedaan 
worden naar het ontwikkelen van lokale commons.

ViEr. openbaarHeid van beStuur en de gemeenteraad alS 
democratiScH orgaan

In de jaarlijkse gemeentetest van het Nieuwsblad kreeg het Mechels stadsbestuur een nul voor openbaar-
heid van bestuur. Dat kan tellen. De website www.asgaupaust.be schreef ook dat Mechelen van alle steden 
en gemeenten de meeste openbaarheidsverzoeken weigert. 

Wij willen volledige openbaarheid van bestuur. Alleen welbepaalde dossiers, specifieke en concrete bedrei-
ging van de openbare veiligheid en individuele personeelsdossiers kunnen daar buiten vallen.

De gemeenteraad hoort een democratisch orgaan te zijn. De beslissingsmacht is de voorbije jaren echter 
vooral bij het schepencollege en de burgemeester komen te liggen. De rol van de raadsleden is in de prak-
tijk	erg	ingeperkt.	Johan	Ackaert,	politicoloog	aan	de	Universiteit	van	Hasselt,	zegt	daarover:	“Sommige	
steden en gemeenten evolueren naar een presidentieel regime met een sterke uitvoerende macht, waar 
gemeenteraadsleden louter nog een controlefunctie bekleden.” De democratische rol van de raad moet 
opnieuw versterkt worden.
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Het lokaal bestuur bepaalt volgens het jongste decreet Lokaal Bestuur zelf op welke manier burgers voor-
stellen en vragen op de agenda van de gemeenteraad kunnen brengen. Mechelen hanteert nog altijd de 
regels uit het oude decreet. Wie een punt op de agenda wil brengen, moet daarvoor de handtekeningen 
van	minstens	1%	van	de	Mechelaars	boven	de	16	jaar	verzamelen.	Dat	kan	soepeler.	In	het	Brussels	Hoofd-
stedelijk Gewest bestaan bijvoorbeeld “burgerinterpellaties”. Iedere inwoner van minstens 16 jaar kan een 
onderwerp aankaarten zodra hij daarvoor 20 handtekening verzameld heeft. 

De adviezen van de inspraakorganen moeten ernstig genomen worden. Als de gemeenteraad zaken be-
handelt die betrekking hebben op bepaalde wijken of op bepaalde groepen, dan moeten de betrokkenen 
(raden	en	burgers)	uitgenodigd	worden.	

We pleiten ook voor een “vragenuurtje” waarbij burgers en actiecomités met vragen en voorstellen voor de 
dag kunnen komen.

STADSPROGRAMMA Mechelen 2018 61



62 STADSPROGRAMMA Mechelen 2018

betaalbaaR 
vooR iedeReen

Maak Mechelen

mechelen.pvda.be

stad op 
mensenmaat



11. fINANCIEEL GEZONDE STAD

STANDPUNT

Een begroting maken is keuzes maken. Waar haal je het geld vandaan, waar gaat het geld naartoe? Nie-
mand wil het geld door ramen en deuren gooien en niemand wil een torenhoge schuldenberg. Het stads-
bestuur voerde een hele rits maatregelen door die het leven duurder maken en belast bedrijven nauwelijks. 
Dat willen we omkeren, zodat de sterkste schouders ook op stedelijk vlak de zwaarste lasten dragen. We 
maken ook een einde aan de overdreven ijver om boetes te innen en maken andere beleidskeuzes: we 
investeren meer in sociale uitgaven. 

ONZE VOORSTELLEN

EEn. koStenverHogingen en peSttakSen afbouwen 

•	 We	schaffen	de	afvaltaks	van	54	euro	per	gezin	af.	
•	 Een	hele	reeks	maatregelen	die	het	leven	duurder	maken,	heffen	we	weer	op.	
•	 We	maken	een	einde	aan	het	overdreven	innen	van	boetes

TwEE. belaStingverScHuiving naar Het grootbedrijf 

•	 Bedrijven	moeten	belastingen	betalen	op	basis	van	de	door	hen	ingenomen	oppervlakte.	Magazijnruim-
te	wordt	hoger	getaxeerd	omdat	ze	weinig	tewerkstelling	oplevert.	

•	 Alle	infrastructuur-	en	andere	kosten	ten	laste	van	de	stad,	worden	voor	bedrijfsvestigingen	in	rekening	
gebracht.

•	 Bij	de	federale	overheid	dringen	we	aan	op	een	herziening	van	de	berekening	van	de	personenbelasting,	
zodat men meer rekening houdt met de inkomens uit vermogen.

DriE. minStenS 15 procent extra middelen voor Het 
gemeentefondS

•	 We	dringen	er	bij	de	Vlaamse	overheid	op	aan	om	de	dotatie	voor	het	Gemeentefonds	met	15	procent	op	
te trekken.

 

ViEr. we maken andere beleidSkeuzeS 
•	 De	meerjarenplanning	2018	–	2021	moet,	 ten	gunste	 van	de	 sociale	 noden	 van	de	 stad,	 aangepast	

worden. Armoede en betaalbare huisvesting moeten, naast sociale voorzieningen prioritair worden in de 
beleidsdoelstellingen. In het budget wordt meer aandacht besteed aan flankerend onderwijsbeleid en 
opvoedingsondersteuning. 

•	 Deze sociale noden vormen de leidraad voor het aanvragen en gebruik van fondsen van andere overheden.
•	 De	uitverkoop	van	stedelijk	patrimonium	aan	projectontwikkelaars	en	ondernemers	wordt	gestopt.

Maak Mechelen
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VISIE

Met allerlei maatregelen heeft het stadsbestuur het leven voor de inwoners duurder gemaakt. De sterkste 
schouders en het grootbedrijf bleven buiten schot. Intussen werden taksen verhoogd en int de stad een 
record aan boetes. Dat kan anders. 

EEn. koStenverHogingen en peSttakSen afbouwen
Voor veel mensen is het leven duur. De stad zelf maakte het nog duurder. Het stadsbestuur verminderde 
de steun aan de scholen, zodat ouders nu geconfronteerd worden met een boterhammentaks en vrij dure 
naschoolse opvang. Voor de ouderen ging de factuur voor het rusthuis van het OCMW de hoogte in. De stad 
voerde een afvaltaks in van 54 euro per gezin. Door verminderde steun werden een voetbalabonnement, 
een Lijnabonnement en een cinematicket duurder. De premies voor verbeteringswerken aan een oude 
woning	en	voor	extra	beveiliging	tegen	inbraak	werden	afgeschaft.	Ook	het	afhalen	van	documenten	werd	
duurder. De gemeente is van plan het stedelijk zwembad aan de Geerdegemvaart te sluiten, waardoor de 
tarieven gevoelig zullen stijgen. Als je die maatregelen optelt, kom je voor een gezin gemakkelijk aan en-
kele honderden euro’s per jaar. 

Mechelen is ook de absolute kampioen in het innen van boetes: zo’n 2,5 miljoen euro per jaar. Dat is 5 
maal zoveel als in Aalst, 26 maal zoveel als in Leuven en 300 maal zoveel als in Hasselt. ‘Tegen 2018 moet 
Mechelen tot de Vlaamse centrumsteden behoren met de laagste lokale fiscale druk’, stond in het bestuurs-
akkoord. In de feiten is de opbrengst van de gemeentebelasting per inwoner 180 euro hoger dan in Aalst en 
in Genk. Enkel in Leuven en in Oostende is er een hogere fiscale druk.

TwEE. belaStingverScHuiving naar Het grootbedrijf
De enige voorzichtige belasting op bedrijven luidt: “eigenaars van leegstaande en verkrotte bedrijven wor-
den aangezet om problematische toestanden aan te pakken” . In tegenstelling tot andere steden zoals 
Vilvoorde, Gent en Antwerpen, heft het Mechels stadsbestuur geen belasting op ingenomen bedrijfsopper-
vlakte, magazijnen, recreatieve vestigingen. 

Dit	betekent	dat	alleen	in	Mechelen	de	lusten	(de	winst)	naar	de	bedrijven	gaan,	terwijl	de	Mechelse	belas-
tingbetaler hiervoor de lasten moet torsen. Herstel van wegen die door vrachtwagens stuk gereden wor-
den,	verbeteren	van	rioleringscapaciteit	(Europalaan)	op	industrieterreinen:	allemaal	ten	laste	van	de	stad.	

Hetzelfde cadeaubeleid valt te bespeuren ten voordele van vastgoedontwikkelaars en ondernemers. Een 
Nederlandse	hotelketen	gaat	een	luxehotel	vestigen	in	‘den	ouden	dok’,	een	beschermd	historisch	pand	dat	
3 miljoen euro waard is en voor 100.000 euro aan de hotelketen werd verkocht. In het prestigieuze woon-
project aan de Eandissite en Keerdok is het opnieuw de stad die moet investeren in de aanleg van een park 
op het aangrenzend terrein dat achtergelaten wordt door de betoncentrale Interbeton. 

De	fiscus	ontziet	personen	met	grote	vermogens.	De	belastingen	op	 inkomsten	uit	vermogen	 (roerende	
voorheffing)	worden	niet	vermeerderd	met	gemeentelijke	opcentiemen	zoals	dat	wel	het	geval	is	met	de	
personenbelasting op de lonen en uitkeringen. In Mechelen bedraagt de aanvullende personenbelasting 
7,4 procent. Al wie zijn of haar inkomen voornamelijk uit fortuin verkrijgt, betaalt daar dus geen gemeente-
lijke belastingen op. Een herziening van de berekening van de personenbelastingen, zodat in de toekomst 
ook met inkomsten uit de grote fortuinen rekening wordt gehouden, dringt zich op. 

Men zou bijvoorbeeld belasting kunnen heffen vanaf kapitaalopbrengsten hoger dan 10.000 euro, zodat 
kleine	spaarders	niet	getroffen	worden.	(Een	opbrengst	van	10.000	euro	veronderstelt	al	een	kapitaal	van	
één	miljoen	euro	met	1	procent	opbrengst).	Zo	kunnen	de	gemeenten	hun	inkomsten	verhogen	en	dragen	
de allerrijksten daar ook in bij.
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DriE. minStenS 15 procent extra middelen voor Het 
gemeentefondS

Het stadsbestuur gaat gebukt onder de maatregelen van de rechtse regeringspartijen van de Federale en 
Vlaamse regeringen. Zo moet Mechelen rekening houden met de verminderde belastingopbrengsten door 
de	Federale	taxshift	en	de	Vlaamse	vrijstellingen	van	onroerende	voorheffing.	De	parlementsleden	Somers	
(VLD)	en	Hendrickx	(NVA)	stemmen	in	het	parlement	voor	wetten	die	de	Mechelse	stadskas	benadelen.	

ViEr. we maken andere beleidSkeuzeS
Net zoals bij een gezinsbudget, maakt het stadsbestuur maatschappelijke keuzes bij haar begroting. Bij 
de prioritaire doelstellingen van de meerjarenplanning staan uitgaven voor ondersteuning van handel & 
horeca, socio-culturele nieuwbouw. Betaalbare huisvesting schuift naar achter bij “overige beleidsdoelstel-
lingen”. Armoedebestrijding krijgt in dit lijstje zelfs geen vermelding. 

De stad heeft heel wat mogelijkheden door een beroep te doen op subsidie van de hogere overheden op 
voorwaarde dat het stadsbestuur zelf initiatieven neemt. Het stadsbestuur draagt opvallend veel zorg voor 
“de	renovatie	van	historisch	patrimonium	dat	wordt	aangevuld	met	hedendaagse	architectuur”	(9,9	miljoen	
in	2017,	8,4	miljoen	in	2018).	Mechelen	is	aangenamer	geworden,	maar	de	slinger	lijkt	door	te	schieten	in	de	
richting van citymarketing en ‘internationale uitstraling’. 

Mechelen maakt in 2017 en 2018 geen gebruik van financiële ondersteuning van het Stedenfonds voor 
belangrijke maatschappelijke uitdagingen zoals betaalbaar en kwaliteitsvol wonen, opvoedingsondersteu-
ning, duurzaam mobiliteitsbeleid.
 
Mechelen kreeg ook geld van de Provincie, die niet langer bevoegd is voor onderwijs. Maar dat geld dreigt 
in de grote uitgavenpot te belanden.
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12. CULTURELE STAD

STANDPUNT

Een stad zonder cultureel leven is ondenkbaar. Cultuur is in ons dagelijks leven altijd en overal aanwezig en 
speelt een onmisbare rol. Cultuur brengt mensen dichter bij mekaar, draagt bij tot onze menselijke ontwik-
keling en versterkt de solidaire samenleving.

Cultuur is bij uitstek een zaak van mensen. Als cultuurstad moet Mechelen dan ook een beleid ontwikkelen 
dat vertrekt van de menselijke waarde van cultuur. Cultuur is geen instrument ten dienste van de lokale 
economie en het prestige van de stad.

In Mechelen moet een rijk en gevarieerd cultuuraanbod ontwikkeld worden, dat voor iedereen toegankelijk 
is en prikkelt om eraan deel te nemen. Doel moet zijn om elke Mechelaar actief bij het Mechelse cultuur-
verhaal te betrekken.

ONZE VOORSTELLEN

EEn. cultuur op maat voor iedereen

•	 We	investeren	meer	in	laagdrempelige	en	betaalbare	kunst	en	cultuur.
•	 De	stad	verbindt	zich	ertoe	om	de	voormalige	provinciale	cultuurmiddelen,	die	nu	via	het	Gemeente-

fonds worden verdeeld zonder verplichting om ze voor cultuur in te zetten, integraal voor cultuur te 
reserveren.

•	 De	programmatie	in	de	Mechelse	cultuurhuizen	richt	zich	tot	alle	lagen	van	de	bevolking.	We	werven	
programmatoren aan met diverse achtergronden.

•	 Culturele	projecten	die	inzicht	geven	in	de	superdiversiteit	en	meertaligheid	van	de	stad	worden	aange-
moedigd en ondersteund.

•	 De	Mechelse	musea	worden	gratis	toegankelijk	voor	alle	Mechelaars.
•	 De	stad	ontwikkelt	een	breed	cultuuraanbod	voor	de	scholen.
•	 Cultuurbeleving	wordt	op	uiteenlopende	locaties	mogelijk	gemaakt.
•	 Er	komt	een	cultuurloket	dat	de	dienstverlening	aan	culturele	organisaties	centraliseert.
•	 Er	wordt	geïnvesteerd	in	een	gratis	aanbod	van	diverse	cultuurevenementen:	populaire	muziek,	klas-

sieke muziek, literatuur, poëzie, beeldende kunst, dans …
•	 De	Uit-pas	wordt	automatisch	toegekend	aan	alle	rechthebbenden.

TwEE. inveSteren in kwaliteitSvolle infraStructuur
•	 Elke	wijk	en	deelgemeente	krijgt	een	volwaardig	cultuurhuis.
•	 Culturele	verenigingen	beschikken	in	alle	wijken	en	dorpen	over	de	nodige	kwaliteitsvolle	infrastructuur.
•	 Het	stedelijk	patrimonium	wordt	breder	opengesteld	voor	kunstenaars	en	cultuurverenigingen.
•	 De	Talentenfabriek	wordt	verder	ontwikkeld	en	krijgt	een	permanente	locatie.
•	 We	ontwikkelen	een	Mechelse	uitleendienst,	waar	het	werk	van	Mechelse	beeldende	kunstenaars	ont-

leend kan worden.
•	 Het	cultuurhistorisch	patrimonium	blijft	in	publiek	beheer	en	wordt	voorbehouden	voor	publieke	bestem-

mingen.

STADSPROGRAMMA Mechelen 2018 67



DriE. we waarderen de mecHelSe kunStenaarS en 
culturele verenigingen

•	 De	amateurkunsten	worden	ten	volle	ondersteund.
•	 Het	sociaal-artistiek	werk	wordt	structureel	uitgebouwd.
•	 Er	komt	een	netwerk	van	Mechelse	kunstenaars	voor	overleg,	uitwisseling	en	samenwerking.
•	 Kunstenaars	worden	actief	betrokken	bij	de	creatieve	ontwikkeling	van	wijken	en	buurten.
•	 De	expertise	van	de	Mechelse	cultuurverenigingen	wordt	ten	volle	aangewend	voor	de	ontwikkeling	van	

het cultuurbeleid.
•	 Het	cultuurbeleid	krijgt	vorm	in	samenspraak	met	culturele	verenigingen,	kunstenaars	en	publiek.
•	 De	Mechelse	cultuurraad	wordt	als	adviesorgaan	ten	volle	gewaardeerd.

VISIE

De drempel naar kunst en cultuur is voor veel te veel mensen nog altijd erg hoog. Er zijn financiële drem-
pels, er zijn problemen van bereikbaarheid, er zijn taalbarrières, vaak ontbreekt een gevoel van betrokken-
heid of is er nooit enige band met cultuur ontwikkeld.

In het Vlaamse politieke klimaat van de jongste jaren is er weinig enthousiasme om daar iets aan te doen. 
Cultuur	wordt	al	te	makkelijk	afgedaan	als	een	overbodige	luxe,	iets	wat	we	in	moeilijke	tijden	best	kunnen	
missen. Kunstenaars worden vaak voorgesteld als mensen die niet willen werken en vooral profiteren van 
subsidies. Cultuur is dan ook één van de eerste slachtoffers bij elke grote besparingsronde.

Wij blijven hardnekkig geloven in de grote maatschappelijke waarde van cultuur en willen cultuur in ons 
politiek verhaal niet herleiden tot een aanhangsel. We willen in Mechelen een ambitieus cultuurbeleid zien, 
dat ernaar streeft om cultuur tot bij elke Mechelaar te brengen.

EEn. cultuur op maat voor iedereen

Politici vinden cultuur doorgaans pas interessant als er lintjes doorgeknipt moeten worden, als het zich af-
speelt in een prestigieuze cultuurtempel, als er een peperduur werk van een groot kunstenaar aangekocht 
wordt, … Kortom, als cultuur kan bijdragen tot de grote concurrentiestrijd met andere steden. In Mechelen 
is dat niet anders. Ook hier wordt cultuur vaak aangewend voor citymarketing.

Voor ons moet cultuur van en voor iedereen zijn. Daarom moeten we de hele stad als cultureel domein 
beschouwen en cultuur op alle mogelijke manieren dicht bij de mensen brengen.

Cultuur hoort niet alleen thuis in theaters, musea, filmzalen en cultuurcentra, maar krijgt ook een plek bij 
verenigingen, in buurthuizen, dienstencentra, rusthuizen, achterzaaltjes, huiskamers, leegstaande panden, 
in de publieke ruimte, … In een cultuurstad is cultuur overal thuis.

We	moeten	extra	 inzetten	op	die	stadsdelen	waar	vandaag	weinig	cultuurbeleving	is	en	op	groepen	die	
minder of weinig betrokken zijn bij het culturele leven.

Veel aandacht moet gaan naar culturele vorming bij jongeren. Jongeren hebben een eigen cultuurbeleving, 
eigen cultuurvormen, een eigen cultuurtaal. De stad moet daarover met jongeren in dialoog gaan en er-
voor zorgen dat jongeren aansluiting vinden bij het aanbod van Mechelse cultuurhuizen. Jongeren moeten 
daarom actief betrokken worden bij het cultuurbeleid.
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Ook de scholen moeten actief betrokken worden. Daarbij wordt ingezet op een gevarieerde kennismaking 
met en beleving van cultuur op school. Via ontmoetingen met kunstenaars, workshops, voorstellingen, … 
maken jongeren kennis met uiteenlopende kunstvormen, wordt hun interesse voor cultuur geprikkeld en 
worden ze uitgedaagd om op zoek te gaan naar hun eigen creatieve talenten.

Bijzondere aandacht moet er ook zijn voor kwetsbare mensen. Het Mechelse cultuuraanbod moet voor hen 
vrij toegankelijk zijn. De uitbouw van sociaal-artistieke initiatieven is hier ook aangewezen.

Mechelen telt 138 verschillende nationaliteiten en er worden 80 verschillende talen gesproken. Het is onte-
gensprekelijk een superdiverse stad. Die diversiteit moet ook duidelijk zichtbaar zijn in het cultureel leven. 
Via het cultuurbeleid moeten de verschillende gemeenschappen de mogelijkheid krijgen zich ten volle te 
ontplooien.

TwEE. inveSteren in kwaliteitSvolle infraStructuur
In wijken en dorpen is er een gebrek aan ruimtes om een kwalitatief cultureel leven te ontwikkelen. Wijken 
en dorpen moeten een eigen cultuurhuis op maat krijgen, plekken waar een gevarieerd en kwalitatief cul-
tuurprogramma wordt aangeboden en waar buurtbewoners hun eigen creatieve talenten kunnen ontdek-
ken en ontwikkelen.

Mechelse verenigingen kampen eveneens met plaatsgebrek. Het bestuur beloofde aan die nood tegemoet 
te komen door een Huis van de Verenigingen te ontwikkelen. Dat is er niet gekomen. De vraag blijft bestaan 
en moet dan ook concreet ingevuld worden.

Mechelen telt uitzonderlijk veel amateur-theatergroepen. Voor deze verenigingen is er een toenemend 
tekort aan repetitie- en speelplekken. De stad moet initiatieven nemen om deze verenigingen te verbinden 
en investeren in de nodige ruimte.

De	stad	ontwikkelde	het	concept	van	de	Talentenfabriek.	Jonge	kunstenaars	kunnen	er	werken	en	experi-
menteren. Maar de fabriek wordt ondergebracht in tijdelijk leegstaande panden. Dat is een eindig verhaal. 
Er kan niet blijvend gerekend worden op de beschikbaarheid van toevallig leegstaande panden. De Talen-
tenfabriek moet daarom een permanente locatie krijgen.

DriE. we waarderen de mecHelSe kunStenaarS en 
culturele verenigingen

In Mechelen is heel veel creatief talent aanwezig, zowel op professioneel als op amateurniveau. Dat wordt 
nog veel te weinig gewaardeerd. 

Culturele	verenigingen	beschikken	vaak	over	een	bijzondere	expertise	op	hun	specifieke	domein,	zoals	
bijvoorbeeld	het	Filmhuis.	Die	expertise	wordt	vandaag	niet	altijd	erkend.	Zo	werd	het	Filmhuis	compleet	
genegeerd in het project van een Mechelse stadscinema. Op hun terechte vraag om de door hen gebruikte 
filmzaal te moderniseren werd niet ingegaan.

Kunstenaars en culturele verenigingen kunnen nog veel actiever betrokken worden bij het cultuurbeleid. De 
Mechelse cultuurraad speelt daarin een belangrijke rol. Het aanbod van de cultuurhuizen, de invulling van 
stadsfestivals, de plek van kunst in de publieke ruimte, investeringen in infrastructuur, … daarover kan veel 
meer dialoog ontwikkeld worden met kunstenaars, culturele verenigingen en het diverse publiek.
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13. SPORTIEVE EN RECREATIEVE 
STAD 

STANDPUNT

Sport en recreatie zijn een basisrecht en dragen bij tot een solidaire samenleving waarin mensen elkaar ken-
nen. Wij streven daarom naar een beleid dat ervoor zorgt dat vrije tijd en sport populair zijn, in de werkelijke 
zin van het woord. Dat wil zeggen: met toegang voor allen en deelname van allen. Concreet betekent dat een 
voldoende groot aanbod en lage tarieven.

ONZE VOORSTELLEN

•	 We	houden	het	stedelijk	zwembad	Geerdegemvaart	open.
•	 We	investeren	in	nieuwe	zalen	en	voorzieningen	voor	het	verenigingsleven.
•	 Er	komt	meer	subsidie	voor	sportclubs.
•	 We	bevorderen	de	samenwerking	tussen	scholen	en	sportclubs.
•	 Schoolpleinen	worden	opengesteld	als	sport-	en	speelruimte.
•	 We	geven	een	gratis	sportpas	aan	jongeren.

VISIE

We organiseren de stad zo dat iedereen op een fijne en goedkope manier aan sport en ontspanning kan 
doen. Zo maken we sport- en vrijetijdsbeleving werkelijk populair. Op dat vlak is in Mechelen nog heel wat 
weg af te leggen. Volgens het bestuursakkoord wilde de huidige meerderheid ‘zoveel mogelijk Mechelaars 
aan het sporten krijgen in de meest kwalitatieve omstandigheden, zowel naar infrastructuur, betaalbaarheid 
als naar begeleiding’. Het bestuur dacht o.a. aan een ecologische openbare zwemvijver en een openlucht-
zwembad in het Keerdok. Daar is niets van gekomen.

Bovendien wil de stad haar eigen zwembad opgeven en voortaan jaarlijks 1,1 miljoen euro werkingsmiddelen 
geven	–	om	het	zwembad	uit	te	baten	–	aan	de	private	uitbater	van	een	nieuw	zwembad,	Plopsaqua.	Om	dat	
cadeau aan de privé te financieren sluit het stadsbestuur een zwembad dat heel populair is bij jongeren, scho-
len, clubs, recreanten en de buurt. Het sluiten van Geerdegemvaart zal de toegankelijkheid voor kinderen die 
leren zwemmen, senioren, sportclubs en scholen sterk aantasten en de tarieven flink doen stijgen. Wij willen 
Geerdegemvaart openhouden én renoveren. 

Globaal is er in Mechelen een tekort van 18 procent aan sportzalen. De atletiekpiste van RAM is zo verkom-
merd dat er geen atletiekwedstrijden kunnen worden georganiseerd. Ondertussen palmen privé-bedrijven 
recreatieve loopwedstrijden in. De stad kan een belangrijke rol spelen om dit tekort weg te werken.
We pleiten globaal voor lagere tarieven om te kunnen sporten en een groter aanbod van sportinfrastructuur. 
Om dat laatste te realiseren zou men een beroep kunnen doen op de infrastructuur van de scholen. De sport-
clubs moeten ook meer subsidie krijgen.
 
Wat recreatie betreft is er vooral een tekort aan betaalbare zalen voor evenementen en feesten. De stad moet 
het aanbod vergroten en financieel bijspringen om de tarieven te verlagen. 
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14. SOLIDAIRE STAD

STANDPUNT

In een stad als de onze, waar mensen uit de hele wereld samenwonen, zijn ontwikkelingssamenwerking en 
internationale solidariteit belangrijk. Ze dragen bij tot een meer open en solidaire samenleving. We vinden 
dat het stadsbestuur moet blijven inzetten op ontwikkelingssamenwerking en op initiatieven van Mechelse 
organisaties die op dat vlak actief zijn. We zien Mechelen als een warme stad die inzet op mondiale solida-
riteit en ons Belgisch koloniaal verleden duidt, een stad waar solidaire burgers elkaar vinden in de talrijke 
verenigingen voor internationale solidariteit. Nieuwkomers, die hier meestal belanden als gevolg van een 
onrechtvaardige wereldorde, zijn welkom en kunnen rekenen op een menswaardige opvang. 

ONZE VOORSTELLEN

EEn. ontwikkelingSSamenwerking, mag Het wat meer zijn? 

•	 Het	stadsbestuur	toetst	beleidsplannen	aan	de	Agenda	2030	van	de	Verenigde	Naties,	met	daarin	17	
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.

•	 Er	wordt	een	mondiaal	ambtenaar	aangesteld,	die	het	overzicht	bewaart	over	de	bestuurlijke	initiatieven.
Het stedelijk budget voor ontwikkelingssamenwerking moet minstens 0,7 procent van de stadsbegroting 
bedragen. 

•	 Het	budget	wordt	evenwichtig	verdeeld	tussen	de	Noordwerking,	de	Zuidwerking,	noodhulp	en	onder-
steuning van 11.11.11 als koepelorganisatie.

•	 Ontwikkelingssamenwerking	mag	niet	worden	gehanteerd	als	instrument	voor	city	marketing.
•	 Er	moeten	voldoende	mensen	en	werkingsmiddelen	beschikbaar	zijn	voor	de	Mechelse	Mondiale	raad.		
•	 We	steunen	organisaties	die	werken	rond	internationale	solidariteit	en	die	de	Mechelaar	sensibiliseren	

en organiseren rond Noord-Zuidthema’s.
•	 We	bouwen	Mechelen	verder	uit	als	FairTradeGemeente,	met	een	duurzaam	aankoopbeleid	en	bewust-

makingscampagnes.

TwEE. dekoloniSeer mecHelen 
•	 We	gaan	het	debat	aan	over	ons	koloniaal	verleden.	
•	 We	duiden	standbeelden	en	straatnamen	die	koloniale	figuren	verheerlijken.
•	 We	voegen	nieuwe	standbeelden	toe	en	noemen	straten	of	pleinen	naar	Nelson	Mandela,	Patrice	Lu-

mumba of Mohammed Abdelkrim el Khattabi.

DriE. recHtvaardige wereldorde
•	 We	verklaren	Mechelen	TTIP-vrij.
•	 We	werken	samen	met	andere	steden	en	gemeenten	in	de	strijd	tegen	internationaal	onrecht.
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ViEr. menSwaardige opvang van vlucHtelingen

•	 We	voorzien	een	passend	woningaanbod	voor	vluchtelingen.	Nieuwkomers	willen	we	beschermen	tegen	
huisjesmelkers.

•	 We	beschermen	nieuwkomers	tegen	sociale	dumping	en	uitbuiting.
•	 De	Lokale	Mechelse	Politie	doet	geen	huiszoekingen	bij	burgers	die	mensen	zonder	papieren	onderdak	

bieden.
•	 Nieuwkomers	moeten	gemakkelijker	de	Nederlandse	taal	kunnen	leren.

VISIE

De Mechelse burger is een solidaire burger. Dat vertaalt zich in de brede waaier van organisaties en initia-
tieven in onze stad. Van het stadsbestuur wordt verwacht dat het deze solidariteit versterkt. 

Het ontwikkelingsbeleid van de stad richt zich op sensibilisering over internationale onrechtvaardigheid 
en het belang van duurzame ontwikkeling. De stad geeft zelf het goede voorbeeld, voorziet voldoende 
budget voor ontwikkelingssamenwerking en kiest voluit voor een duurzaam aankoopbeleid. De duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen 2030 die door de Verenigde Naties werden uitgetekend, zijn de leidraad voor 
het stedelijk beleid.

EEn. ontwikkelingSSamenwerking, mag Het wat meer zijn?
We verhogen het stedelijk budget voor ontwikkelingssamenwerking. Bij het begin van de nieuwe legisla-
tuur leggen we een financiële norm vast waarbij een groeipad wordt afgesproken richting 0,7 procent van 
de stadsbegroting. De subsidie van Vlaanderen mag niet worden meegerekend in dit budget. Dat budget 
wordt op een evenwichtige manier besteed. 

De werking van de mondiale raad moet richtinggevend zijn en dat veronderstelt dat die raad over vol-
doende middelen beschikt.
 
Mechelen is een FairTradeGemeente en dat is goed. De stad moet volop gaan voor een breed duurzaam 
aankoopbeleid	en	daarvoor	in	de	aankoopdienst	een	beroep	doen	op	experts.	Bij	de	aankoop	van	bouw-
materialen, werkkledij, meubilair, rollend materieel en andere goederen kan een duurzaamheidstoets 
worden afgenomen. Aan dat aankoopbeleid kan de stad een bewustmakingscampagne over ongelijke 
handelsverhoudingen koppelen.

TwEE. dekoloniSeer mecHelen 
Door terug te blikken op het verleden weet je beter als maatschappij waar je naartoe wil. Een straatnaam 
zoals de Frans Van Kerckhovenstraat of een monument dat verwijst naar het bloedige Belgische koloniale 
verleden, moeten geduid worden.
 
Zo doorbreken we het taboe over dat verleden en gaan we het debat erover aan in onze superdiverse stad. 
Samen kan er beslist worden nieuwe standbeelden toe te voegen of straatnamen te vervangen als die voor 
medestadsbewoners te kwetsend zijn. Zo willen we in onze stad graag verwijzingen zien naar figuren die 
een sleutelrol hebben gespeeld in de dekolonisatie en in de strijd tegen apartheid zoals Patrice Lumumba, 
Nelson Mandela of Mohammed Abdelkrim El Khattabi.

Bij het onthaal van vluchtelingen vertrekt de stad vanuit drie WWW’s: welkom, wonen en werk.
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DriE. recHtvaardige wereldorde

We roepen Mechelen uit tot Vlaamse ‘TTIP-vrije gemeente’ en sturen daarmee een sterk signaal over de 
gevaren van dat internationaal handelsakkoord.

Mechelen moet wegen op het internationaal beleid om het onrecht in de wereld te bestrijden door samen 
te werken met andere steden en gemeenten.

ViEr. menSwaardige opvang van vlucHtelingen
Vluchten doe je niet voor je plezier. Je wordt ertoe gedwongen om te kunnen overleven. Door de globali-
sering, de economische crisis en de oorlogen – waarvoor het Westen vaak mee de verantwoordelijkheid 
draagt – moeten vandaag miljoenen mensen in de wereld op de vlucht slaan. 

De stad voorziet in een passend woningaanbod voor asielzoekers die reeds in de gemeente verblijven. 
Aan wie erkend is als vluchteling of een statuut heeft van subsidiaire bescherming, verhuurt de gemeente 
gedurende minimum twee jaar een starterswoning om inburgering en integratie mogelijk te maken. Voor de 
eerste opvang is de investering in een permanent vluchtelingentehuis noodzakelijk.
 
Huisjesmelkers of malafide werkgevers zien in vreemdelingen en nieuwkomers een gemakkelijk slachtof-
fer. De stad moet meer tussenkomen om mensen tegen deze wanpraktijken te beschermen. Dat is goed 
voor die mensen zelf en goed voor iedereen. Anders creëer je een negatieve spiraal naar beneden.

We kiezen ervoor te blijven voorzien in menswaardige opvang van vluchtelingen. Wie de hel heeft moeten 
ontvluchten, kan op onze hulp rekenen om in een veilige omgeving een leven op te bouwen. Wij willen van 
Mechelen een ‘huiszoekingsvrije gemeente’ maken, naar het voorbeeld van tientallen andere gemeenten. 
Het houdt in dat de burgemeester het engagement opneemt de politie niet te laten binnenvallen in huizen 
waar mensen zonder papieren opvang krijgen. 

Iedereen die hier woont heeft het recht de Nederlandse taal te leren. Ook mensen zonder papieren. De lan-
ge wachtlijsten voor taallessen in het volwassenenonderwijs moeten prioritair aangepakt worden. Kennis 
van het Nederlands is belangrijk om te kunnen genieten van sociale voorzieningen, sociale huisvesting of 
steun van het Sociaal Huis, maar het mag geen toelatingsvoorwaarde worden. Taallessen kunnen optimaler 
door	ze	meer	op	maat	te	organiseren,	ingebed	in	de	sociale	context,	bijvoorbeeld	als	huurder,	werknemer,	
wijkbewoner, ouder…
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15. STAD VAN KINDEREN EN 
JONGEREN

STANDPUNT

“Een kindvriendelijke stad stemt haar beleidsvoering af op de noden en behoeften van kinderen”, zegt 
Unicef.

Als snel groeiende centrumstad moet Mechelen kinderen en jongeren beschouwen als volwaardige mede-
burgers. Ze vormen een diverse groep, met uiteenlopende achtergronden, die het leven in de stad op een 
heel eigen manier ervaren. We willen een stad waar de overheid zelf kwalitatieve kinderopvang organi-
seert, waar kinderen zelfstandig en veilig gebruik kunnen maken van de publieke ruimte en infrastructuur. 
Een stad met een sterk uitgebouwd jeugdwerk en voldoende mogelijkheden en plaats voor jongeren om 
zich uit te leven. Een stad met een divers en laagdrempelig vrijetijdsaanbod en een constante dialoog tus-
sen kinderen en jongeren, beleid en middenveld.

ONZE VOORSTELLEN

EEn. de Stedelijke kinderopvang uitbouwen

•	 We	bouwen	de	stedelijke	kinderopvang	uit	met	voldoende	personeel	en	een	goede	infrastructuur.	Een	
stedelijke opvang die het voortouw neemt op het vlak van kwaliteit en betaalbaarheid in de kinderop-
vang. Die kinderopvang moet door haar centrale ligging makkelijk met fietskarren bereikbaar zijn.

•	 De	stedelijke	kinderopvang	richt	zich	uitdrukkelijk	ook	tot	werkzoekende	ouders	en	ouders	die	omwille	
van moeilijke omstandigheden nood hebben aan rust en ruimte.

TwEE. vrije tijd en publieke ruimte
•	 In	alle	wijken	en	dorpen	wordt	voldoende	speelruimte	voorzien.	Voor	alle	kinderen	moet	er	op	maximaal	

300 meter van huis een aangename speelplek zijn.
•	 Op	de	pleinen	in	heel	de	stad	wordt	een	breed,	laagdrempelig	en	gratis	speelaanbod	voorzien.	
•	 In	de	hele	stad	zetten	we	jonge	animatoren	in	die,	in	samenwerking	met	professionele	jeugdwerkers,	de	

verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen buurt.
•	 De	zeldzame	stukjes	natuur	in	onze	stad	worden	volledig	bewaard	en	beschermd.
•	 De	openbare	ruimte	wordt	zo	ingericht	dat	jongeren	er	zich	thuis	voelen.
•	 We	investeren	in	moderne	en	kwaliteitsvolle	jeugdhuizen.
•	 Jongeren	hebben	recht	op	sportinfrastructuur	in	de	buurt:	sporthal,	zwembad,	skatepark,	voet-	en	bas-

ketbalplein, ...
•	 Het	cultuuraanbod	in	de	stad	moet	aansluiting	zoeken	bij	de	leefwereld	van	jongeren.

DriE. inSpraak
•	 We	ontwikkelen	tal	van	mogelijkheden	voor	kinderen	om	hun	mening	te	geven.
•	 De	jeugdraad	wordt	een	volwaardig	overlegorgaan	en	moet	ook	initiatiefrecht	krijgen	in	de	gemeente-

raad, zodat jongeren punten op de agenda kunnen zetten.
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•	 We	stellen	een	kinderombudspersoon	aan.
•	 Bij	de	heraanleg	van	straten	en	pleinen	betrekken	we	jongeren	en	geven	hen	daadwerkelijk	inspraak.	

Jongeren worden daarvoor actief aangesproken via scholen en jongerenorganisaties. 

ViEr. de ScHolen verSterken
•	 Elke	school	moet	de	diversiteit	van	de	stad	weerspiegelen.
•	 De	stad	organiseert	en	financiert	voor-	en	naschoolse	opvang.
•	 We	schaffen	de	boterhammentaks	af.
•	 We	versterken	de	ondersteunende	projecten	voor	jongeren	met	moeilijkheden.
•	 We	zetten	in	op	het	wegwerken	van	taalachterstand.

VISIE

EEn. de Stedelijke kinderopvang uitbouwen
Kinderen tussen nul en zes jaar halen veel profijt uit een stimulerend aanbod van kinderopvang, peda-
gogische	ondersteuning	en	kleuteronderwijs,	zowel	qua	cognitieve	ontwikkeling	als	op	vlak	van	sociale	
vaardigheden en gezondheid. Als ze in hun prille levensjaren verstoken blijven van kwaliteitsvolle diensten, 
presteren zelfs de knapste kinderen beneden de middenmoot.

Het stadsbestuur beloofde in de huidige bestuursperiode 1000 nieuwe plaatsen te creëren in de kinderop-
vang.	Het	haalde	niet	eens	de	helft	daarvan.	Er	werd	nauwelijks	geïnvesteerd	in	de	stedelijke	opvang,	maar	
hoofdzakelijk ingezet op private initiatieven. Het bestuur wilde nieuwe initiatieven aanmoedigen door mid-
del van een crowdfundingplatform. Op dat platform diende zich welgeteld één nieuw initiatief aan. “Land 
Plezant vzw” wilde 2750 euro ophalen voor de opstart, het verzamelde slechts 53 euro.

Een sociale voorziening als kinderopvang is te belangrijk om over te laten aan een wispelturige vrije markt 
en de vrijgevigheid van de burger. Investeren in stedelijke kinderopvang biedt de beste garantie voor een 
voldoende groot, betaalbaar en stabiel aanbod. Kinderopvang mag ook niet uitsluitend gezien worden als 
een noodzakelijkheid voor werkende mensen. Ook de sociale en pedagogische waarde van kinderopvang 
moet mee gewaardeerd worden.

TwEE. vrije tijd en publieke ruimte
Een stad die kinderen en jongeren als volwaardige stadsgenoten beschouwd, geeft hen alle ruimte om jong 
en vrij te zijn. Bij de ontwikkeling van de publieke ruimte moeten de wensen en noden van kinderen en 
jongeren dan ook alle aandacht krijgen. Er moet gezorgd worden voor speelplekken, plekken om mekaar 
te ontmoeten, om rond te hangen, … Kinderen en jongeren moeten zich overal thuis en veilig voelen: op 
straat, op pleinen, in de parken, ...

Om voldoende speelruimte te kunnen aanbieden, moet niet altijd gebouwd worden. Door het openstellen 
van buurtscholen kunnen ook heel wat mogelijkheden gerealiseerd worden.  

De invulling van vrije tijd is van groot belang om het stadsleven voor kinderen en jongeren tot een positieve 
en verrijkende ervaring te maken. Het stadsbestuur moet instaan voor een rijk en gevarieerd aanbod aan 
activiteiten, waarin rekening wordt gehouden met de diverse achtergronden van de Mechelse kinderen en 
jongeren. In het bijzonder moet daarbij aandacht besteed worden aan de toegankelijkheid voor kinderen 
en jongeren uit financieel zwakkere gezinnen.
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DriE. informatie en inSpraak

Kinderen en jongeren worden steeds mondiger. Ze hebben een mening en maken die ook graag kenbaar. 
Een stadsbestuur dat kinderen en jongeren ten volle waardeert, neemt hun mening ernstig en houdt er 
ook	daadwerkelijk	 rekening	mee.	Er	moet	geïnvesteerd	worden	 in	overlegstructuren	die	een	actieve	en	
kritische rol kunnen en mogen spelen: kinderraad, jeugdraad, … Wijkraden, scholen, kinder- en jongeren-
werkingen, jeugdhuizen, jeugdbewegingen kunnen actief betrokken worden bij de vormgeving van het 
kinder- en jongerenbeleid.

In alle wijken en deelgemeenten moeten kinderen en jongeren aanspreekpunten hebben: brugfiguren, 
jeugdwerkers, … Zo krijgt de stad zicht op welke ondersteuning kinderen en jongeren nodig hebben, welke 
voorzieningen en activiteiten zij nodig hebben. Aantrekkelijke en laagdrempelige eerstelijnsvoorzieningen 
waar kinderen en jongeren terecht kunnen met vragen, problemen en voorstellen. Er kan ook een kin-
derombudspersoon aangesteld worden.

ViEr. de ScHolen verSterken
Kinderen en jongeren brengen een groot deel van hun tijd door op school. Die tijd moet dan ook kwalitatief 
hoogstaand ingevuld worden. Niet alleen voor het vergaren van kennis, maar ook voor de individuele en 
maatschappelijke ontplooiing van kinderen en jongeren.

Mechelen moet, als stad zonder stedelijk onderwijs, sterk inzetten op een ondersteunend beleid dat alle 
Mechelse scholen in staat stelt hun maatschappelijke rol optimaal te vervullen. Daarbij moet in het bijzonder 
aandacht gaan naar het bestrijden van sociale ongelijkheid. De stad moet scholen voluit ondersteunen in 
het opsporen en aanpakken van kinderarmoede, schooluitval, schoolmoeheid, taalachterstand, het water-
valsysteem.
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16. VROUWVRIENDELIJKE STAD

STANDPUNT

Wij streven naar een samenleving van gelijkheid tussen vrouwen en mannen, zonder discriminatie. We willen 
dat vrouwen veilig zijn voor seksisme en geweld. We willen voor vrouwen gelijke toegang tot de arbeids-
markt, zonder gender-, loon- en pensioenkloof. We willen de druk van de traditionele rollenpatronen weg, met 
meer tijd en ruimte voor iedereen om zich ten volle te ontplooien. 

De genderongelijkheid wegwerken, is een kwestie van maatschappelijke keuzes in allerlei aspecten van het 
samen-leven. Ook de stad moet die keuzes maken. Wij willen een vrouwvriendelijk Mechelen. Een stad die de 
genderongelijkheid effectief aanpakt.

ONZE VOORSTELLEN

EEn. maak van zorgtaken een keuze, geen verplicHting of 
noodzaak

•	 We	breiden	de	publieke	kinderopvang	uit.
•	 We	zetten	in	op	vakantieopvang	en	buitenschoolse	opvang.
•	 De	stad	experimenteert	als	werkgever	met	arbeidsduurvermindering.

TwEE. we inveSteren in preventie van geweld tegen 
vrouwen

•	 We	willen	meer	inzetten	op	seksuele	en	relationele	vorming	op	school.	Preventie	van	seksisme	en	van	
geweld tegen vrouwen begint op jonge leeftijd.

•	 De	stad	moet	een	vrouwvriendelijke	cultuur	uitdragen.	Ze	geeft	geen	steun	aan	projecten	die	de	integri-
teit van vrouwen schenden. Ze bant seksistische reclame uit het straatbeeld. 

•	 We	verhogen	de	veiligheid	van	vrouwen	in	de	publieke	ruimte	door	verlichting	van	straten	en	parken.	We	
zorgen bij nieuwe bouwprojecten dat ‘lege zones’ worden weggewerkt.

DriE. we inveSteren in Hulpverlening voor vrouwen die 
Het SlacHtoffer zijn van geweld of SekSiSme

•	 We	zorgen	voor	goed	opgeleid	politie-onthaal	voor	slachtoffers	van	geweld	en	zetten	de	bestrijding	van	
intrafamiliaal geweld hoog op de agenda.

•	 We	geven	meer	ondersteuning	aan	bestaande	instanties	zoals	vrouwenopvang	(vluchthuis),	het	Centrum	
Algemeen	Welzijnswerk	(CAW),	enz.	

•	 We	hanteren	als	stad	een	gedragscode
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ViEr. geen diScriminatie ten opzicHte van vrouwen 

•	 Het	schepencollege	bevat	ongeveer	evenveel	vrouwen	als	mannen.
•	 We	geven	financiële	ondersteuning	aan	lokale	vzw’s	die	aan	basiswerk	doen	met	vrouwen.	
•	 We	betrekken	vrouwenorganisaties	actief	bij	het	gelijkekansenbeleid.
•	 We	werken	aan	het	doorbreken	van	stereotypen:	in	het	onderwijs,	in	de	stedelijke	communicatie,	in	de	

bibliotheek, in het cultuuraanbod, …
•	 De	stad	sensibiliseert	de	Mechelaars	rond	internationale	vrouwenrechten.
•	 We	voorzien	gratis	openbare	toiletten.	
•	 We	voorzien	voedings-	en	verzorgingsruimtes	voor	baby’s	en	peuters.

VISIE 

Ondanks vele decennia van strijd is de gelijkheid tussen vrouwen en mannen op veel vlakken nog ver zoek. 
De crisis zelf, maar ook de crisismaatregelen treffen vrouwen vaak veel sterker en vergroten de kloof. 
De traditionele rolverdeling tussen man en vrouw is nog manifest aanwezig in de Belgische gezinnen. De 
schandalen rond mensen als Donald Trump en Harvey Weinstein en de campagne #MeToo maken duidelijk 
dat er nog een hele weg te gaan is op het vlak van seksisme.

EEn. maak van zorgtaken een keuze, geen verplicHting of 
noodzaak

Al is de gelijkheid tussen mannen en vrouwen er wettelijk op vooruitgegaan, toch blijft er nog heel veel 
discriminatie. De combinatie gezin-werk wordt voor veel vrouwen steeds moeilijker. In de meeste gezin-
nen komt het leeuwendeel van de huishoudelijke taken nog altijd op de schouders van de vrouw terecht. 
Vrouwen hebben dikwijls nog een hele dagtaak klaarliggen als ze thuiskomen van hun werk. Werk en gezin 
moeten combineerbaar zijn. Daar schiet Mechelen tekort. Er is te weinig kinderopvang. Het stadsbestuur 
komt hier zijn eigen beloftes niet na en zet voluit in op de privatisering ervan, onder meer via een crowdfun-
dingplatform. Kinderopvang mag niet afhangen van liefdadigheid en een instabiele private markt. We willen 
extra	opvangplaatsen	in	de	publieke	sector	voor	kinderen,	volgens	het	principe	1	kind	=	1	plaats.	

Ook in de naschoolse kinderopvang neemt het stadsbestuur zijn verantwoordelijkheid niet op, waardoor 
de kosten voor de opvang worden doorgerekend aan de ouders. De organisatie en de financiering van 
naschoolse kinderopvang moet gebeuren door de stad.

TwEE. we inveSteren in preventie van geweld tegen 
vrouwen

Met een brede en doelmatige preventie pakken we het probleem bij de wortel aan. We hebben een men-
taliteitswijziging nodig. Omdat het probleem maatschappijbreed is, moeten we het ook maatschappijbreed 
aanpakken. Preventie begint vanaf de kindertijd, door seksuele en relationele vorming in het onderwijs 
hoog op de agenda te plaatsen. Deze vorming staat ingeschreven in de vakoverschrijdende eindtermen 
maar door gebrek aan tijd en aan middelen is het voor scholen soms moeilijk daar echt op in te zetten. De 
stad moet de scholen daarin ondersteunen. De stad moet zelf ook campagnes opzetten om mannen aan te 
spreken op hun verantwoordelijkheden en om geweld tegen vrouwen te bannen.
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Preventie, dat is ook: zelf een vrouwvriendelijke cultuur uitdragen. Projecten die de integriteit van vrouwen 
schenden, kan de stad dan ook niet steunen. Ze zou seksistische reclame uit haar straatbeeld moeten we-
ren. De stad kan zich daarvoor laten bijstaan door de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame, de JEP.

De openbare ruimte is er ook voor vrouwen. Maar om zich veilig te kunnen voelen, is goede verlichting 
nodig bij bushaltes, ondergrondse garages, parken, enzovoort. Dat is een opdracht voor de stad. Bij het 
ontwerpen van nieuwe bouwprojecten moet men ‘lege zones’ met weinig sociale controle en waar weinig 
mensen wonen, wegwerken.

DriE. we inveSteren in Hulpverlening voor vrouwen die 
Het SlacHtoffer zijn van geweld of SekSiSme 

De meeste vrouwen die slachtoffer zijn van geweld geven dat niet aan bij de politie. Ze aarzelen dikwijls 
uit vrees dat ze er met hun verhaal niet terechtkunnen. Personeel van slachtofferonthaal moet daarom een 
specifieke opleiding krijgen. Geweld binnen het gezin blijft problematisch hoog, het moet heel prominent 
op de agenda van de politie staan.

Een laagdrempelige hulpverlening bij geweld tegen vrouwen is onmisbaar. We willen daarom dat het stads-
bestuur meer ondersteuning en versterking geeft aan de bestaande structuren en initiatieven: sociale hui-
zen, vluchthuizen, Centrum voor Algemeen Welzijnswerk, teleonthaaldiensten. 

Vrouwen	en	meisjes	at	risk	(eremoorden,	genitale	verminking…)	moeten	meer	informatie	krijgen,	er	moet	
subsidiëring komen voor deskundigheidsbevordering en training voor alle betrokken verenigingen.

ViEr. geen diScriminatie ten opzicHte van vrouwen
Een vrouwvriendelijke stad bevordert de gelijkheid en past ze toe in haar eigen werking. Daar hoort de 
gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in het schepencollege bij. 

Lokale vzw’s die werken met vrouwen in de strijd tegen discriminatie, in de preventie van geweld en sek-
sisme, in de opvang van slachtoffers enzovoort, hebben een belangrijke emancipatorische rol. De stad 
verschaft zo’n vzw’s de middelen die ze nodig hebben om die rol waar te maken.

Wie dringend een plasje moet maken, kan in veel gevallen alleen terecht in horecazaken of winkels. Plassen 
doe je dan tegen betaling. Er zijn te weinig openbare toiletten, zeker voor vrouwen.

Wie met een baby of peuter de stad in trekt, heeft weinig mogelijkheid om het kindje rustig te verschonen of 
te voeden. Waar warm je een flesje of een papje op? Waar kan je rustig borstvoeding geven? Borstvoeding 
is een natuurlijk gebeuren dat overal in de openbare ruimte mogelijk moet zijn. Daarnaast kunnen aparte 
borstvoedingsruimtes nuttig zijn voor moeders die hun kind in alle rust willen voeden.
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17. SENIORENSTAD 

STANDPUNT

Zo’n dertig procent van de Mechelaars is ouder dan 55. In de toekomst zal dat aandeel nog groter worden. 
De ouderen van vandaag staan helemaal anders in het leven en in de samenleving dan de ouderen van 
gisteren. Vandaag willen ouderen een actieve en betrokken rol spelen. 

Wie met pensioen gaat, heeft als alles goed is nog veel levensjaren voor zich en begint graag aan een 
“nieuw leven”. Na jaren hard werken, heb je dat ook verdiend. Je wil voor de kleinkinderen zorgen, erop uit 
trekken, alles doen waarvoor je voorheen de tijd niet had. 

Senioren willen een waardig leven, zonder angst voor armoede of gebrek aan zorg. Ze willen hun kinderen 
niet tot last zijn. De stad moet haar oudere inwoners alle mogelijkheden bieden om een actief en zorgeloos 
leven te leiden.

ONZE VOORSTELLEN

EEn. een comfortabele leefomgeving 

•	 We	zorgen	ervoor	dat	publieke	diensten	overal	nabij	en	makkelijk	bereikbaar	zijn.
•	 Het	behoud	en	de	komst	van	buurtwinkels	wordt	aangemoedigd.
•	 Op	pleinen	en	in	de	straten	worden	zitbanken	met	rugleuning	geplaatst.
•	 Op	druk	bezochte	plaatsen	zorgen	we	voor	publieke	sanitaire	voorzieningen.

TwEE. aandacHt voor mobiliteit 
•	 We	investeren	in	een	uitgebreid	stedelijk	netwerk	van	openbaar	vervoer.	Extra	aandacht	moet	gaan	naar	

de	bereikbaarheid	van	plaatsen	die	voor	senioren	belangrijk	zijn	(dienstencentra,	ziekenhuis,	openbare	
diensten,	begraafplaats,	...)

•	 Openbaar	vervoer	moet	voor	senioren	gratis	zijn.
•	 De	werking	van	de	Minder	Mobielencentrale	wordt	verbeterd.
•	 Het	systeem	van	taxicheques	wordt	grondig	geëvalueerd	en	verbeterd.
•	 Bij	de	aanleg	van	voetpaden	wordt	rekening	gehouden	met	mensen	die	gebruik	maken	van	een	rolstoel	

of rollator. Voetpaden worden vrij van onnodige hindernissen gehouden.
•	 De	toegankelijkheid	van	stedelijke	gebouwen	en	diensten	worden	verbeterd.
•	 Buurtwegen	en	wandelroutes	worden	goed	onderhouden.

DriE. betaalbare woningen en zorg
•	 Het	Sociaal	Huis	en	het	Zorgbedrijf	moeten	instaan	voor	de	betaalbaarheid	van	woonzorgcentra	en	ser-

viceflats.
•	 De	 prijs	 voor	 een	 verblijf	 in	 een	woonzorgcentrum	wordt	 teruggebracht	 tot	maximaal	 855	 euro	 per	

maand.

•	
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•	 De	onderhoudsplicht	voor	de	kinderen	van	wie	in	een	woonzorgcentrum	verblijft,	wordt	afgeschaft.
•	 Het	aanbod	aan	serviceflats	en	assistentiewoningen	wordt	uitgebreid.
•	 Alternatieve	woonvormen	als	kangoeroe-wonen	en	co-housing	worden	aangemoedigd.
•	 De	stad	ondersteunt	ouderen	die	 in	een	eigen	woning	blijven	wonen	 (aanpassingen	aan	de	woning,	

energiemaatregelen,	aangepaste	zorgverlening,	...).
•	 Het	Zorgbedrijf	blijft	in	publieke	handen.	Het	blijft	een	kwaliteitsvolle,	betaalbare	en	openbare	instelling.

ViEr. Senioren Horen erbij 
•	 Ouderen	worden	actief	betrokken	bij	alle	aspecten	van	het	stedelijk	beleid.	De	Stedelijke	Adviesraad	

Senioren	(SARS)	is	een	volwaardige	partner.
•	 De	Mechelse	senioren	worden	via	zowel	moderne	als	traditionele	informatiekanalen	geïnformeerd	over	

het reilen en zeilen binnen de stad.
•	 In	de	publieke	dienstverlening	is	er	voldoende	aandacht	voor	senioren	die	niet	vertrouwd	zijn	met	digi-

tale communicatie.
•	 De	stad	ontwikkelt	activiteiten	die	ouderen	en	jongeren	samenbrengen	en	hun	leefwerelden	verbinden.
•	 Er	moet	een	ruim	aanbod	zijn	van	culturele	en	ontspannende	activiteiten,	mogelijkheden	tot	ontmoeting	

en sociaal contact.
•	 Ook	in	de	deelgemeenten	wonen	senioren.	Zij	worden	niet	vergeten.
•	 Ouderen	krijgen	vaak	te	maken	met	armoede	en	vereenzaming.	We	ontwikkelen	een	actief	beleid	om	

dat tegen te gaan.

VISIE

Het aantal oudere mensen in onze samenleving neemt aanzienlijk toe. Vergrijzing heet dat. Een maatschap-
pelijke evolutie die helaas al te vaak als problematisch wordt ervaren. Meer ouderen wordt voorgesteld als 
een bedreiging voor de welvaart, een aanslag op de sociale zekerheid, een hindernis voor de toekomst van 
de jongeren. Wie gaat dat betalen? Dat is de panische vraag die uit alle hoeken weergalmt. Alsof er in onze 
samenleving geen geld genoeg zou zijn om voor elkaar te zorgen.

Ook in Mechelen zien we de neiging om de aanwezigheid van een groeiende groep ouderen te problema-
tiseren. Het bestuur verkondigt graag dat de vergrijzing in Mechelen veel minder toeneemt dan in andere 
steden. Zo wil het bestuur benadrukken dat Mechelen een stad is waar vooral jonge mensen wonen. Ook 
het Mechelse bestuur versterkt het cliché dat jonge mensen de stad dynamisch en aantrekkelijk maken, te 
veel ouderen zouden haar levenloos en saai maken.

Het is een algemene tendens in onze moderne samenleving: oud zijn is niet cool, niet hip, oud is out. We 
lijken wel bezeten door het verlangen naar de eeuwige jeugd. We reageren panisch op de eerste rimpels 
en grijze haren en storten ons op alle mogelijke middeltjes om het ouder worden tegen te gaan. Zeggen dat 
iemand ouder wordt, is onkies. Je moet zeggen dat iemand in de tweede jeugd is aanbeland.

Dat mensen ouder worden en het aantal oudere mensen in onze samenleving toeneemt, is voor ons al-
lesbehalve een probleem. Integendeel, oudere mensen vormen een belangrijke meerwaarde, ook in onze 
stad. “Eerbied voor grijze haren” mag dan een uit de mode geraakt begrip geworden zijn, er zit nog altijd 
een belangrijke waarde in. De levenservaring en -wijsheid van ouderen is een rijkdom die vandaag al te 
makkelijk plaats moet ruimen voor de aanstormende jeugd.

Mechelen	moet	voor	ons	een	stad	zijn	waar	ouderen	zich	thuis	voelen,	waar	ze	ook	probleemloos	oud(er)	
mogen zijn, waar hun inbreng gewaardeerd wordt en waar ze kunnen rekenen op de steun en zorg die 
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ze nodig hebben. Mechelen moet een stad zijn waar ouderen niet als een probleem of een last worden 
beschouwd, waar ouderen en jongeren niet naast elkaar leven, maar waar ze met elkaar verbonden zijn en 
mekaar versterken.

Dat moet zich vertalen in een beleid dat op alle domeinen ten volle rekening houdt met de wensen en no-
den van de ouderen: wonen, mobiliteit, gezondheid, zorg, betrokkenheid, …

EEn. een comfortabele leefomgeving 
Veel oudere mensen wonen en leven graag in de stad. Wie er zijn of haar hele leven al doorbracht, blijft 
graag in de vertrouwde omgeving. Maar we zien ook dat veel ouderen hun woning op ’den buiten’ inruilen 
voor een stekje in de stad. Die biedt in principe immers meer comfort door de nabijheid van allerlei voor-
zieningen en diensten.

Er moet daarom in een stad veel aandacht geschonken worden aan de leefomgeving. Het comfort dat 
ouderen daarin nodig hebben, moet daadwerkelijk gerealiseerd worden. Vaak schuilt dat in relatief kleine 
dingen.

In Mechelen zien ouderen een groot gebrek aan comfortabele zitplaatsen in de publieke ruimte. De klas-
sieke zitbank met rugleuning is bijna nergens nog te vinden. Voor ouderen betekent dat helaas dat er geen 
plekjes zijn om te zitten, om te keuvelen, om de dagdagelijkse begankenis gade te slaan. 

Ouderen trekken er graag op uit met hun kleinkinderen: het park, de speeltuin, een plein, ... Daar ontbreekt 
dan veelal een openbare sanitaire voorziening. 

Voor de PVDA moet de openbare ruimte in de stad in de eerste plaats ingericht worden als een leefruimte, 
waarin plek is voor iedereen, waar kleine en grote voorzieningen zijn voor elke bevolkingsgroep. De open-
bare ruimte moet in de eerste plaats een sociale ruimte zijn, waar mensen mekaar op een aangename 
manier kunnen ontmoeten.

TwEE. aandacHt voor mobiliteit
De besparingen die door de regering worden opgelegd aan De Lijn en de NMBS leiden tot een verminderd 
aanbod en een minder kwaliteitsvolle dienstverlening. Senioren worden daardoor sterk geraakt. Het is een 
van hun grootste bekommernissen. 

Over twee jaar zal het openbaar vervoer sterk veranderen. De lokale besturen zullen meer verantwoorde-
lijkheid krijgen en voor een groot stuk zelf moeten instaan voor het lokale openbaar vervoer. Over hoe alles 
in Mechelen vorm zal krijgen, wordt angstvallig gezwegen. Burgemeester Somers wil alleen kwijt dat tot 
2020 alles onveranderd blijft. Wat daarna zal gebeuren, kan volgens hem niemand zeggen. Het valt noch-
tans te verwachten dat na 2020 een aantal buslijnen zullen verdwijnen. 

Voor ons moet De Lijn de eerste partner blijven in het openbaar vervoer in Mechelen. De Mechelse volks-
vertegenwoordigers moeten daarom ook in Brussel pleiten voor een versterking van het publieke vervoers-
bedrijf.

De Minder Mobielencentrale is een goed initiatief. Maar vandaag kan je daar maar drie keer per week 
gebruik van maken. Voor heel wat mensen is de dienst ook te duur. De werking moet verbeterd worden en 
voor iedereen betaalbaar worden.

Taxicheques	kunnen	een	aanvullend	instrument	zijn,	maar	zijn	zeker	geen	alternatief	voor	openbaar	ver-
voer.	Vandaag	zijn	er	 rond	dit	 systeem	 teveel	klachten:	 taxidiensten	zijn	niet	bereikbaar,	 ze	komen	niet	
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opdagen,	de	chauffeurs	kennen	het	systeem	te	weinig,	taxibedrijven	weigeren	om	korte	afstanden	te	rijden,	
... Dit systeem moet daarom grondig geëvalueerd en verbeterd worden.

DriE. betaalbare woningen en zorg 
Ouderen willen liefst zo lang mogelijk in hun eigen woning blijven. Daarin moeten ze dan ook alle nodige 
ondersteuning krijgen: huishoudhulp, poetshulp, oppashulp, thuisverpleging, woonadvies, nachtzorg, ... De 
stad moet hier een regierol spelen.

Mechelen heeft sinds kort een zorgbedrijf, Zorgbedrijf Rivierenland. Het lokale bestuur moet voor ons te 
allen tijde het beheer van dat bedrijf in handen houden. Het zorgbedrijf mag geen aanleiding geven tot 
privatisering van de zorg.

Een kamer in een Mechels woonzorgcentrum kost gemiddeld 1636 euro per maand. Met alle kosten inbe-
grepen loopt de kost makkelijk op tot meer dan 1800 euro. Het pensioen van de meeste bewoners bedraagt 
gemiddeld 1200 euro per maand. Dat is onhoudbaar. Pensioenen zijn veel te laag, de overheid schuift de 
factuur steeds meer door naar bewoners en hun kinderen. We pleiten er daarom voor om de factuur voor 
een verblijf in een woonzorgcentrum te begrenzen op 855 euro. We schaffen eveneens de onderhouds-
plicht voor kinderen van bewoners af. 

De personeelsnorm in de woonzorgcentra is niet aangepast aan de noden van vandaag. De zorg die de 
bewoners nodig hebben, is doorgaans veel zwaarder dan in het verleden. Het aantal personeelsleden is in 
verhouding niet mee gegroeid. Er is daardoor veel te weinig tijd om het werk optimaal te kunnen uitvoeren 
of	voor	het	nodige	sociale	contact.	In	de	door	het	zorgbedrijf	beheerde	woonzorgcentra	moet	daarom	extra	
personeel ingezet worden.
 

ViEr. Senioren Horen erbij 
Oud is niet out. Senioren hebben een volwaardige plek in de stad op mensenmaat. In hun levenservaring 
en levenswijsheid ligt een belangrijke bijdrage voor de samenleving. De Mechelse senioren maken deel uit 
van de actieve Mechelse bevolking. Ook voor hen moet gezorgd worden voor de nodige voorzieningen om 
hen bij het stadsleven te betrekken.

We	willen	extra	aandacht	 voor	ouderen	die	 te	maken	hebben	met	armoede,	gezondheidsproblemen	of	
vereenzaming.
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18. VEILIGE STAD

STANDPUNT

Veilig wonen, kunnen buitenspelen, veilig naar de winkel kunnen gaan en een praatje kunnen slaan met de 
buren: dat is een basisrecht zoals het recht op onderwijs of werk. Het recht op fysieke integriteit is een recht 
dat	vooropstaat	bij	consequent	links.	Wie	wil	optreden	tegen	geweld	en	criminaliteit,	moet	de	criminaliteit	
effectief bestraffen en tegelijk inzetten op een preventief beleid. 

Criminaliteit en geweld zijn vaak het werk van bendes en internationale netwerken die monsterwinsten 
nastreven via wapenhandel, drugshandel... Tegenover de georganiseerde misdaad is zerotolerantie nodig. 
Geweld moet ook effectief bestraft worden. Tegelijk is een beter preventiebeleid nodig dat inzet op sociale 
rechtvaardigheid, sterke buurten en wijkagenten.

ONZE VOORSTELLEN

Vooraf: veiligheid is meer dan de afwezigheid van criminaliteit. Veiligheid komt dus op meerdere plaatsen 
in	ons	programma	terug:	veilig	verkeer	(zie	hoofdstuk,	Mobiele	stad),	veiligheid	in	kwaliteitswoningen	(zie	
hoofdstuk	2,	Woonstad),	veiligheid	op	het	werk	(zie	hoofdstuk	9,	Werkende	stad),	een	veilige	leefomgeving	
zonder	fijn	stof	en	geluidsoverlast	(zie	hoofdstuk	3,	Groene	en	leefbare	stad).

EEn. meer wijkagenten en meer inSpraak
•	 We	herwaarderen	de	rol	van	de	wijkagent.
•	 We	organiseren	inspraak	op	wijkniveau,	voor	inwoners	en	verenigingen,	om	de	prioriteiten	op	vlak	van	

preventie en veiligheid in de wijk te bepalen.
•	 We	verzetten	ons	tegen	de	schaalvergroting	van	het	lokale	politiewerk.

TwEE. de miSdaad effectief beStraffen
•	 Nultolerantie	voor	georganiseerde	misdaad.
•	 Fysiek	geweld	en	fysieke	criminaliteit	moeten	ook	effectief	bestraft	worden.	Straffen	heeft	een	afschrik-

kende rol. Dat betekent niet dat er om ter langst en om ter hardst gestraft moet worden. Het betekent 
wel dat straffen effectief uitgevoerd worden.

DriE. beter voorkomen dan genezen
•	 We	verbeteren	de	leefbaarheid	in	wijken,	we	zorgen	voor	meer	hulp,	preventie	en	sociale	controle	door	

buurtwerkers, straathoekwerkers, jeugdanimatoren en gemeenschapswachten.
•	 We	zetten	in	op	dialoog	en	communicatie	in	plaats	van	op	GAS-boetes.	Bij	echte	problemen	schakelen	

we justitie in.
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ViEr. Het SlacHtoffer Staat centraal

•	 We	waarderen	het	werk	van	de	organisaties	die	hulp	aan	slachtoffers	aanbieden	en	bouwen	de	dienst	
verder uit.

•	 Bij	kleine	buurtcriminaliteit	gaan	we	vooral	voor	herstelgerichte	straffen,	zodat	daders	beseffen	wat	ze	
hebben aangericht bij slachtoffers.

•	 We	gaan	voor	een	versterking	van	vluchthuizen	voor	huiselijk	geweld.

Vijf. inveSteren in Sociale recHtvaardigHeid en zekerHeid
•	 We	ijveren	voor	de	herfinanciering	van	het	onderwijs,	het	recht	op	werk	en	de	versterking	van	de	sociale	

zekerheid als basis voor sociale gerechtigheid.
•	 We	rekenen	af	met	de	dubbele	moraal	die	meedogenloze	concurrentie,	oorlog,	racisme	en	een	egoïs-

tisch ik-model promoot, maar tegelijk over veiligheid bezig is.
•	 Mechelen	heeft	een	gevangenis	waar	hoofdzakelijk	mensen	in	voorhechtenis	zitten	of	een	straf	uitzit-

ten voor lichtere feiten. We maken de leefwereld van gedetineerden beter bekend bij de Mechelaars en 
investeren in de re-integratie van wie vrijkomt.

ZEs. terreurrekrutering aanpakken
•	 We	concentreren	ons	op	de	rekruteringslijnen	en	communicatielijnen	van	de	ronselaars	voor	het	jihadi-

terrorisme.
•	 We	betrekken	families	en	scholen	in	de	strijd	tegen	terroristisch	jihadisme.

ZEVEn. reSpect voor de democratiScHe en Sociale 
recHten

•	 We	stoppen	met	het	beleid	van	‘straf	de	armen’	(bedelverbod).	
•	 We	verkiezen	wijkgerichte	politie,	dicht	bij	de	mensen,	boven	het	peperdure	camerasysteem	en	de	cen-

traal gestuurde controlekamerpolitie met centrale interventie-eenheden.

VISIE

Elke Mechelaar moet zich veilig kunnen voelen in zijn wijk en stad.

EEn. meer wijkagenten en meer inSpraak
Bereikbare wijkagenten, dicht bij de mensen: dat is cruciaal om overlast en criminaliteit tegen te gaan. Inter-
ventiewerking kan niet wat wijkagenten kunnen. Zij kennen hun pappenheimers, zij kennen de problemen 
in de wijk en kunnen preventief werken, problemen vroeg opmerken en er iets aan doen voor ze ontsporen 
in criminaliteit. En andersom: als de bevolking de agenten kent, is er meer controle op de agenten en komt 
het veel moeilijker tot misstanden. Wij willen dat het stedelijke veiligheidsplan besproken wordt in wijkver-
gaderingen waar de korpschef en de burgemeester hun prioriteiten komen voorstellen. Zo werd het veilig-
heidsplan voor Nekkerspoel enkel per brief aangekondigd, waardoor na veel ergernis in de buurt een van 
de	maatregelen	al	na	enkele	dagen	moest	worden	aangepast	(de	poort	in	het	Speelgoedstraatje).	Wij	willen	
dat de stem van inwoners, verenigingen en belanghebbenden gehoord wordt wanneer men de prioriteiten 
voor preventie en veiligheid in hun wijk bepaalt.
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TwEE. de miSdaad effectief beStraffen

Om paal en perk te stellen aan geweld en criminaliteit, moet criminaliteit effectief bestraft worden. Tegelijk 
moet er ingezet worden op preventie, op het voorkomen van criminaliteit. Hoe je het ook draait of keert: 
hoe groter de ongelijkheid in de samenleving, hoe groter de criminaliteit. In samenlevingen met meer gelijk-
heid is er minder geweld en misdaad.

De winstjacht gaat gepaard met bruut geweld. Er is economisch geweld en fiscale fraude. Er is witteboor-
dencriminaliteit die onbestraft blijft. Er zijn drugsbendes. Duidelijk is alvast dat de prioriteit moet gaan naar 
de strijd tegen de grote georganiseerde criminaliteit. 

Fysiek geweld en fysieke criminaliteit moeten effectief bestraft worden. Bestraffing heeft een afschrikkende 
rol. Niet dat er om ter langst en om ter hardst gestraft moet worden, maar straffen moeten wel effectief uit-
gevoerd worden. Het kan niet dat daders van ernstige fysieke of seksuele gewelddaden nog lange tijd vrij 
rond blijven lopen. Evenmin kan het zijn dat drugsbaronnen of economische misdadigers en fraudeurs uit 
de bankenwereld en de industriële wereld op vrije voeten blijven. Er moet een einde komen aan de straf-
feloosheid van deze organisatoren van de criminaliteit.

DriE. beter voorkomen dan genezen
Veiligheid is geen uitsluitend politionele bevoegdheid. Veel mensen zetten zich beroepshalve of als vrijwil-
liger in voor een veilige samenleving: conciërges, buurtwerkers, stadswachters, wijkregisseurs… In een 
aantal buurten zijn die vertrouwenspersonen vaak de enigen die aanspreekbaar zijn. Die rol hoort er in elke 
wijk te zijn en verdient herwaardering. Maar het stadsbestuur lost haar beloftes betreffende de versterking 
van het straathoekwerk niet in. Zo blijft Mechelen ter plaatse trappelen.

We willen meer straathoekwerkers en jeugdanimators. Dat zijn opvoeders die contact hebben met buren 
en bewoners. Zij kunnen preventief werken in samenspraak met de school, spijbelgedrag tegengaan, huis-
vestingsproblemen signaleren enzovoort. Natuurlijk is er een band tussen de leefbaarheid van een buurt en 
het veiligheidsgevoel. Leegstand, verkrotting, vervuiling en verloedering, gebrek aan openbare ruimte en 
aan groen vergroten de onveiligheid. Wie zeven stadswijken en drie dorpen veiliger wil maken, moet dan 
ook	investeren	in	het	concept	van	de	integrale	wijk	(zie	de	inleiding	van	dit	programma).	Want	voorkomen	
is veel beter dan genezen.

We zetten in op dialoog en communicatie in plaats van op GAS-boetes. Bij GAS-boetes is de lokale overheid 
én rechter én partij. Wie een GAS-boete wil betwisten, moet zelf naar de politierechtbank stappen en daar 
de kosten van dragen. Zelfs de hoogste parketmagistraten vinden de GAS-wet een inbreuk op de scheiding 
der machten en zij vinden de toepassing op jongeren meer dan bedenkelijk. GAS-boetes zijn ook asociaal. 
Deftige kringen moeten niet vrezen voor een GAS-boete, ‘hangjongeren’ in volksbuurten wel. Boetes uitde-
len lost de problemen in de wijken niet op. Niemand stelt nog de vraag waarom die vuilniszak al op straat 
staat of waarom jongeren op straat slenteren en een stommiteit uithalen. Men wil iedereen in de pas doen 
lopen, niet door problemen op te lossen maar door te bestraffen. Nooit een boete dus? Toch wel. Als andere 
middelen niets uithalen kan uiteraard een boete volgen. 

Kwetsbare mensen maken vaak gebruik van het vredegerecht. Er moeten voldoende middelen naar juri-
dische basisdienstverlening gaan. Justitie mag niet alleen voorbehouden zijn aan wie het zich kan permit-
teren.

ViEr. Het SlacHtoffer Staat centraal
Slachtoffers van misdaden blijven vaak verweesd achter. Ze blijven zitten met angst en vragen. Waarom 
ik? Ben ik ergens schuldig aan? Zal mijn schade vergoed worden? Wat bezielt de dader? Hier verdient al 
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het goede werk van de dienst slachtofferhulp waardering. Wij ijveren ervoor dat dit nog verder wordt uit-
gebouwd. 

Bij kleinere buurtcriminaliteit zijn herstelgerichte straffen belangrijk. Daders van buurtcriminaliteit moeten 
geconfronteerd worden met hun slachtoffer, zodat ze kunnen beseffen wat ze aangericht hebben. Ze moe-
ten ook de schade vergoeden, financieel of door taakstraffen. Internationale ervaring leert dat zo’n herstel-
gericht strafbeleid veruit de hoogste efficiëntie haalt.

Bij huislijk geweld moeten de slachtoffers, meestal vrouwen en kinderen, snel in bescherming kunnen ge-
nomen worden. Het stadsbestuur moet erop toezien dat de vluchthuizen voldoende capaciteit en middelen 
hebben.

Vijf. inveSteren in Sociale recHtvaardigHeid en zekerHeid
Almaar meer wordt veiligheid herleid tot repressie. Toch is sociale preventie de belangrijkste manier om 
criminaliteit te voorkomen. Het komt erop aan om het recht op arbeid en het recht op wonen te garanderen, 
net als een sluitende sociale zekerheid. Dan kan een gevoel van sociale geborgenheid ontstaan en een 
gevoel van onbezorgde verwachting voor de dag van morgen. Dan wordt het voor criminelen moeilijk om 
een netwerk van luitenantjes en dealertjes te rekruteren onder uitgeslotenen die geen uitweg meer zien of 
niets anders geleerd hebben dan het snelle geldgewin.

Een brede collectieve basis van sociale rechtvaardigheid en zekerheid maakt ook andere normen en waar-
den mogelijk. Zo kan er op termijn een einde komen aan de dubbele moraal die zerotolerantie predikt en 
massale opsluiting als het over de ene vorm van geweld gaat, maar intussen oorlogsgeweld, bankiersge-
weld en tv-geweld ongemoeid laat. Pas als de samenleving niet meer draait rond het hoogste ik-rendement, 
rond de oorlog van allen tegen allen en de oorlog tout court, kunnen waarden als samenwerking en sociale 
bescherming, solidariteit en respect de bovenhand halen.

Het onderwijs herfinancieren, werk bieden aan jongeren, vechten tegen de uitsluiting van grote groepen 
mensen: het is allemaal noodzakelijk in de strijd voor een veilige samenleving. Er zijn partijen die roepen 
over veiligheid, maar intussen een neoliberaal uitsluitingsbeleid voeren. Dat is niet alleen contraproductief, 
het is ook hypocriet.

ZEs. terreurrekrutering aanpakken
Om de terreurrekrutering aan te pakken, concentreren we onze inspanningen op de rekruteringslijnen, 
op de mensen die de propaganda organiseren en op hun communicatiekanalen. We moeten families en 
scholen betrekken bij de aanpak van radicalisering onder de jongeren. Het beleid moet gericht werken en 
niet hele gemeenschappen verdenken. We kunnen de vijver waarin de jihadisten vissen alleen maar droog-
leggen als we iedereen daarbij betrekken en als alle mensen op het terrein zich samen inzetten voor een 
gemeenschappelijke strijd tegen de ideeën van de ronselaars. De gezinnen maken deel uit van de oplos-
sing, ze zijn niet de oorzaak van het probleem. We mogen niet toelaten dat ouders zich in de steek gelaten 
voelen of met de vinger gewezen worden. Integendeel: we moeten hen helpen en steunen. Dat geldt ook 
voor de scholen. Er moeten pedagogische programma’s komen waar de scholen mee aan de slag kunnen. 

ZEVEn: reSpect voor de democratiScHe en Sociale 
recHten

Een goed veiligheidsbeleid toont respect voor de democratische en sociale rechten en holt ze niet uit. Het 
onveiligheidsgevoel	mag	niet	als	excuus	dienen	om	het	recht	op	vrije	meningsuiting,	op	privacy	en	organi-
satie te kortwieken. Zoals in heel Europa zien we ook in Mechelen zorgwekkende tendensen.
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Het aantal camera’s in de stad blijft toenemen, alsof er geen strenge regels zijn voor gemeenten die ca-
mera’s plaatsen. Die regels schrijven voor dat het gemeentebestuur de noodzaak en proportionaliteit van 
de camera’s moet aantonen, dat de gemeenteraad zich daarover moet uitspreken, dat de beelden alleen 
gedurende korte tijd bewaard mogen worden, dat de Privacycommissie wordt ingelicht en dat de gefilmden 
het recht hebben de beelden te zien. Maar het stadsbestuur beargumenteert de ‘noodzaak’ en ‘proportio-
naliteit’ nooit. 
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19. REGENbOOGSTAD 

STANDPUNT

Van waar je ook komt, van wie je ook houdt of wie je ook bent, je bent welkom in de diverse samenle-
ving die onze stad zo rijk maakt. Mechelen kent verschillende organisaties voor holebi’s en transgenders 
(LGBT+),	die	al	jaren	opkomen	voor	gelijke	rechten	en	algemene	aanvaarding.	Door	deze	organisaties	te	
ondersteunen in hun samenwerking met alle actoren in de samenleving – scholen, stadsdiensten, andere 
sociaal-culturele organisaties… – kunnen we alle vormen van discriminatie tegengaan en werken we aan 
een stad met plaats voor alle kleuren van de regenboog. 

ONZE VOORSTELLEN

EEn. de lgbt+-organiSatieS van de Stad krijgen de nodige 
onderSteuning

TwEE. we voorzien in pSycHoSociale onderSteuning voor 
SlacHtofferS van HaatmiSdrijven

DriE. we zetten in op preventiecampagneS rond 
SekSueel en Homo/tranSfoob geweld in ScHolen en 
jongerenbewegingen

VISIE

In onze stad is iedereen thuis, van wie je ook houdt of hoe je je ook voelt. In onze Mechelse samenleving zijn 
er tienduizenden mensen die zich niet kunnen vinden in het traditionele gezin of zich niet thuisvoelen in het 
geslacht waarmee ze geboren werden. In deze zeer diverse groep vind je lesbiennes, homo’s, biseksuelen, 
transgenders,	queer	personen,	intersekse	personen	en	nog	meer.	We	vatten	ze	onder	de	inclusieve	noemer	
LGBT+.	Met	de	PVDA	streven	we	naar	een	samenleving	en	een	stad	waar	alle	rechten	gegarandeerd	zijn.

De holebi/transgenderbeweging heeft de voorbije decennia heel wat bereikt. Toch blijven er nog heel wat 
vooroordelen spelen en zijn holebi’s nog vaak het onderwerp van discriminatie. Dat gaat van stemmingma-
kerij tot geweld op straat. 
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De PVDA komt op voor gelijke rechten voor homo’s, lesbiennes, biseksuelen, transgenders en andere sek-
suele minderheden en wil er mee voor zorgen dat hun rechten op de maatschappelijke en politieke agenda 
blijven.

EEn. de lgbt+-organiSatieS van de Stad krijgen de nodige 
onderSteuning

Veel	juridische	discriminatie	is	uit	de	weg	geruimd	en	op	papier	zouden	LGBT+-personen	in	de	stad	dezelfde	
kansen moeten kunnen krijgen als iedereen. Jammer genoeg is de realiteit niet zo rooskleurig. Verbale en 
fysieke	agressie	op	straat,	op	school	en	op	het	werk	leggen	een	loden	deken	op	het	welzijn	van	LGBT+-
personen. Het hoge aantal zelfmoordgedachten en -daden in deze groep - één op vier heeft al een zelf-
moordpoging ondernomen - toont dat er nog veel werk aan de winkel is. 

Aanvaarding begint in het dagelijkse leven, op de plek waar je woont. Daarom kan de stad hierin een be-
langrijke	rol	spelen.	Ze	kan	een	beroep	doen	op	de	expertise	van	de	LGBT+-verenigingen	en	hen	financieel	
ondersteunen. 

TwEE. we voorzien in pSycHoSociale onderSteuning voor 
SlacHtofferS van HaatmiSdrijven

Acht op de tien holebi’s en transpersonen geven aan dat ze al discriminatie ervaren hebben. Dat cijfer toont 
dat, in tegenstelling tot wat soms beweerd wordt, discriminatie nog aanwezig is in alle delen van de sa-
menleving.	De	enige	manier	waarop	we	discriminatie	van	LGBT+-personen	kunnen	aanpakken	is	er	samen	
tegenin gaan. 

Onderzoek wijst uit dat de psychische weerslag bij slachtoffers van holebi- en transfobie een veel sterkere 
impact heeft dan de materiële. Voor slachtoffers van deze haatmisdrijven is het daarom een grote stap om 
effectief aangifte te doen. Daarom installeren we in de stad een laagdrempelig meldpunt voor alle vormen 
van discriminatie. We richten een gelijkheidsdienst in die discriminatie voorkomt, opspoort en aanpakt.

DriE. we zetten in op preventiecampagneS rond 
SekSueel en Homo/tranSfoob geweld in ScHolen en 
jongerenbewegingen

Voor	het	onderwijs	is	een	grote	rol	weggelegd	in	de	brede	maatschappelijke	aanvaarding	van	LGBT+-perso-
nen. Pesterijen op de speelplaats zijn schering en inslag, het woord ‘homo’ is nog altijd het meest gebruikte 
scheldwoord.	België	scoort	ook	barslecht	wat	mentaal	welzijn	bij	LGBT+-jongeren	betreft.	Een	open,	positief	
klimaat op scholen rond seksualiteit en genderidentiteit is daarom essentieel. 

We zien dat seksuele opvoeding tot een minimum beperkt wordt en dat het daarbij vaak alleen gaat over 
het	reproductieve	en	over	contraceptie.	Het	LGBT+-thema	komt	maar	zelden	expliciet	aan	bod,	en	dan	nog	
op individueel initiatief van een leerkracht. Op deze manier is het onmogelijk om het thema grondig met 
jongeren te bespreken en zo holebi- en transfobie te bannen. 

De stad kan helpen door trainingen en trajecten in de scholen en in de jeugdverenigingen te helpen bege-
leiden, in samenwerking met middenveldorganisaties die zich in het werken aan een school zonder discri-
minatie bekwaamd hebben.

98 STADSPROGRAMMA Mechelen 2018





100 STADSPROGRAMMA Mechelen 2018





vleugelsgeef ons

⊲ kieS een afficHe en Hang ze uit

⊲ like & SHare onze viSualS op  

de Sociale media

STEUN ONZE CAMPAGNE

mechelen@pvda.be

5 euro


