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Ons wegennet slibt dicht. Ook in onze stad neemt de filegevoeligheid toe. Het enige structure-
le antwoord bestaat erin dat mensen minder de wagen gebruiken en overstappen op andere 
vervoersmodi. Met groei van de bevolking moet de overheid de context creëren waardoor 
mensen kunnen en willen kiezen voor de fiets. De fiets, zeker nu met de e-bike, is immers vaak 
een haalbaar en volwaardig alternatief voor de auto. 

Bovendien blijkt de negatieve impact van de auto op de volksgezondheid groter dan tot nu toe 
werd aangenomen: zowel daar de uitlaatgassen, het lawaai en de stress in de publieke ruimte. 
De fiets daarentegen zorgt net voor een betere gezondheid: hij is stil, veel minder gevaarlijk 
voor andere weggebruikers en laat u lichamelijk bewegen. 

Tenslotte legt veel autoverkeer en bijhorende parkeerplaatsen een grote druk op de leefkwa-
liteit van straten en buurten. De publieke buitenruimte wordt bijna volledig ingenomen door 
auto’s, waardoor spelende kinderen, spontane ontmoetingen op straat, ruimte voor wat groen, 
degelijke fietspaden, de maatschappelijke cohesie onder druk komt te staan. Een fietser daar-
entegen neemt tien keer minder plaats in dan een autogebruiker.

Uiteraard is het niet de bedoeling de wagen en het openbaar vervoer uit Mechelen te bannen. 
Onze stad moet ook met de auto bereikbaar blijven. Want nogal wat mensen zijn er om ver-
schillende redenen op bepaalde momenten afhankelijk van. 

B.1 Voetgangers
78. Bij de stedelijke uitvoeringsdiensten wordt een cel opgericht die exclusief werkt aan de

kwaliteit van de voetpaden. Ze zorgen ervoor dat kinderwagens en rolstoelen gemakkelijk
en zonder hindernissen kunnen gebruik maken van de voetpaden; dat verkeerspalen en
andere voorwerpen in de openbare ruimte op de juiste plek staan; dat de minimale breedte
van de voetpaden wordt gerespecteerd; dat er gemakkelijke en veilige oversteekplaatsen
zijn met afgeschuinde boorden en dat de bewandelbaarheid van de voetpaden aan de
kwaliteitsnormen inzake vlakheid voldoen. Jaarlijks worden zo minstens 30 straten onder
handen genomen, op de eerste plaats daar waar er veel senioren wonen.

79. Tevens kijkt deze cel toe dat nutsmaatschappijen en private aannemers opengebroken
voetpaden in perfecte staat herstellen.

80. We koesteren buurtwegen en trage wegen. We bewaren zoveel als mogelijk de wegen uit
de atlas van de buurtwegen en een aantal feitelijke wegen. We brengen naamborden aan,
maken een mooie leesbare kaart voor wandelaars en staan in voor een degelijk onderhoud
en het openhouden ervan. Dat kan eventueel mits een kleine vrijwilligersvergoeding samen
met partners zoals werkgroep Buurtwegen Hombeek en mogelijke peters en meters. Het
werk dat gestart is in Hombeek, wordt de komende jaren ook over de andere dorpen
uitgerold.
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B.2 Fietsers
We willen van Mechelen dé fietsstad maken van Vlaanderen. We zagen de afgelopen een 
enorme toename van het fietsgebruik in onze stad, terwijl we samen met Gent de enige stad 
zijn waar het aantal auto’s daalde, zij het bij ons heel erg bescheiden. 

Mechelaars gebruiken om verschillende redenen de fiets: om naar school te gaan, om zich 
te ontspannen of om te sporten, voor het woon-werkverkeer, om boodschappen te doen of 
als onderdeel van economische logistieke keten. Al deze fietsers hebben niet noodzakelijk 
behoefte aan dezelfde soort fietsverbindingen en -infrastructuur. Wel hebben alle fietsers 
nood aan veilige, voldoende ruime en kwalitatief geschikte fietspaden en weginfrastructuur.

81. Bij de (her)aanleg van wegen vertrekken we vanuit de logica van de fietser en voetganger.
Ook bij de ruimtelijke inpassing van nieuwe infrastructuur vertrekken we van de
bereikbaarheid door de fiets en het openbaar vervoer.

82. Voor de aanleg van wegen stelt de stad Mechelen draaiboeken en modelmatrices op
voor het wegontwerp, dit in overleg met onder meer de Fietsersbond. Deze draaiboeken
worden altijd gebruikt bij ontwerpen en aanbestedingen.

83. Nieuwe fietspaden worden in fietsvriendelijke materialen aangelegd: gezaagde en
gecementeerde kasseien in de binnenstad, asfalt elders.

84. Bij wegenwerken wordt de verkeerssignalisatie op de eerste plaats bekeken vanuit het
perspectief van de trage weggebruikers.

85. Wegmarkeringen worden eenvoudiger en meer leesbaar voor fietsers en andere voertuigen.

86. We onderwerpen al onze wegen systematisch aan een dubbele kinderfietstoets. Daarbij
kijken we of een kind van 7 en van 11 jaar de aanleg begrijpt en de oversteekplaatsen
of potentiële conflictplaatsen met ander verkeer risicoloos kan overwinnen. Op de eerste
plaats passen we die toets toe bij alle wegen van en naar de scholen en vrije tijdslocaties.
Deze straten worden het eerst aangepast.

87. We passen de bouwverordening aan die oplegt dat de leefruimte altijd langs de straatkant
moet komen. Wanneer men van de kamer aan de straatzijde een fietsopbergruimte maakt,
wordt dit toegestaan.
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88. De komende jaren krijgen de aanleg en het verbeteren van fietspaden prioriteit bij de
investeringen in de publieke ruimte. Naast het tweede groot parkenplan komt er  een eerste
integraal fietspadenplan. Hiermee rollen we een kwaliteitsvol fietsnetwerk uit, dat nieuwe,
veilige en kwaliteitsvolle verbindingsassen in onze stad realiseert. Vanuit elke dorp en wijk
maken we één as van waaruit je een protected bike lane hebt. Vanuit elk dorp zorgen
we voor 2 tot 3 fietsassen naar het centrum en de stations: één autovrije of autoluwe
(voor kinderen), één snelle en veilig (voor woon-werk) en één recreatieve verbinding
(ontspanning). Er komen overal in de stad specifieke wegwijzers voor fietsers:

• Op de Vesten realiseren we een grote fietsring rond de stad, in dezelfde kwalitatieve materiaal
als de fietspaden op de Speecqvest.

• De Lierse- en Antwerpsesteenweg krijgen een breed en afgescheiden fietspad, met veilige
oversteekplaatsen.

• Er komt een autoluwe fietsas van Sabbestraat tot de Walemstraat, over de Schijfstraat, het
Oud-Oefenplein het Tivolipark, naast het ziekenhuis en onder de R6. Hier splitst deze richting
industrieterrein Mechelen Noord (via Schaliënhoeveweg) of richting Walem (Rozendaalweg).

• De Vrouwvliet wordt verder ontwikkeld tot een tweede noordelijke fietsring. Zo wordt fietspad
langs de Vrouwvliet doorgetrokken tot in het industrieterrein Mechelen-Noord.

• Er komt een autoluwe fietsas van Tivoli tot Vrijbroekpark, via Oud-Oefenplein, Nete- en
Rupelstraat, Kantvelde, een fietsoversteekplaats aan de N16 ter hoogte van de lus, Kantvelde,
de nieuwe fietsbrug over de Afleidingsdijle aan den Ouden Dok en de Keerdok, Polderstraat,
Koolstraat, de nieuwe fietsbrug aan Comet en de Vrijgeweidestraat.

• De Leuvensesteenweg krijgt nieuwe en geasfalteerde fietspaden van Muizen tot aan de nieuwe
fietspuzzel.

• De Muizenvaart wordt de fiets-o-strade vanuit Leuven, met een fietsbrug die de wijk Coloma
met Spreeuwenhoek verbindt.

• De fiest-o-strade van Antwerpen wordt via een kwalitatief en volledig afgezonderd fietspad
verbonden met de nieuwe fiets-o-strade naar Brussel. Dit nieuwe traject maakt rechtstreekse
en veilige aansluitingen met de Nekker en zo naar Bonheiden, de Dijle, de wijk Arsenaal, het
Centraal Station, Coloma en de site Technopolis. We ijveren bij de provincie om fietsbruggen te
bouwen over de Kleine Nieuwendijk en de Caputsteenstraat.

• De Sint-Lambertuslaan wordt een fietsstraat en Hanswijk De Bercht krijgt veiliger fietspaden.
Ook de Rijmenamseweg wordt voorzien van een kwalitatief en afgescheiden fietpad.

• Het begin van de Tervuursesteenweg wordt een fietsstraat.
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• Er komt een veilige en rechtstreekse fietsverbinding van de Vismarkt naar het Vrijbroekpark
door een veilige oversteek aan de Astridlaan en een fietsbrug aan de site Comet.

• De Hombeeksesteenweg krijgt zeker vanaf de Eggestraat een afgescheiden fietspad langs
beide kanten. Het eerste deel van de Hombeeksesteenweg wordt fietsstraat.

• De Adegemstraat krijgt in navolging van onder meer de Hoogstraat en de Stassartstraat een
afgescheiden fietspad stadinwaarts.

• Tussen en in de dorpen creëeren we eveneens veilige fietsroutes. Zo moet de Molenstraat,
Hombekerkouter, Kouter en Zemstseweg betere fietspaden krijgen.

• We maken gemiddeld elke dag een nieuwe fietsstalplaats bij in de publieke ruimte.

• We verhogen de capaciteit aan het station tot 5000 plaatsen.

• Er komen meer afsluitbare buurtfietsenstallingen. Mogelijke locaties zijn (buurt)parkings,
parken en pleintjes.

• Mechelen faciliteert de omvorming van autogarages tot goed beveiligde fietsengarages en
stimuleert het gezamenlijke gebruik door fietsende buren.

• De stad faciliteert de omvorming van een voortuin of oprit tot kleine buurtfietsenstalling. Hierbij
is het plaatsen van voor iedereen toegankelijke fietsbeugels gratis. Als men een afsluitbaar
fietshokje wil plaatsen waar tenminste drie gezinnen gebruik van maken, investeert de stad
mee.

89. Mechelen was de eerste stad die in 1995 een zone 30 installeerde in heel het stadscentrum.
Onze stad zal ook als eerste heel de binnenstad tot fietsstraat promoveren. Daarmee heeft
Mechelen in één klap 182 fietsstraten: 180 intra- en (nu al) 2 extra muros. Waar nodig en
nuttig kunnen er daar nog bijkomen.

90. In straten waar 50 km/u of sneller mag gereden worden zijn de fietspaden volledig
gescheiden van de wagens, ook als dit ten koste gaat van parkeerplaatsen. Waar dit niet
mogelijk is, gaat het snelheidsregime omlaag naar 30 km/u.

91. We zetten in op ruime, kwaliteitsvolle en veilige fietsstalplaatsen voor alle types van fietsen.
In deze bestuursperiode plaatsten we 1200 fietsenstallingen en fietsbeugels. Aan het
station werd de capaciteit verhoogd van 1000 naar 3000 fietsenstallingen. Tegen 2024
willen we 5000 extra fietsstalplaatsen realiseren:
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92. In de binnenstad komt er op een centrale plek het Huis van de Fiets, bijvoorbeeld in de
Centerparking. Hier kan men een fiets veilig achterlaten, laten herstellen en info krijgen over
alles wat fietsen aanbelangt. Er zijn lockers voor fietshelmen en andere fietstoebehoren. Er
zijn nette en comfortabele douches, een uitleenpunt voor buggies, enzovoort.

93. Op onze website en in ons stadsmagazine wordt intensief info gegeven over het fietsbeleid.
We voeren ook een promotiecampagne met specifieke merchandising die Mechelen aan
fietsen linkt.

94. Er komt een beloningssysteem waarbij jongeren telkens als ze naar school fietsen een
maantje kunnen verdienen. Met deze “Maantjes” kunnen ze ontspanningstickets aankopen,
bijvoorbeeld een filmticket, een toegangsticket voor een sportief of cultureel event. We
kunnen op termijn dit systeem uitbreiden voor verplaatsingen in de vrije tijd.

95. Fietskoeriers en -distributie worden centrale onderdelen van logistieke stedelijke beleid.

96. Mechelen bouwt in samenwerking met de sector bestaande fietsdeelsystemen verder uit
en breiden het aantal beschikbare deelfietsen jaarlijks uit.

97. Mechelen werkt samen met marktpartijen een systeem uit van (elektrische) deelbakfietsen
en deelvrachtfietsen, die men kan gebruiken aan een supermarkt en terugbrengen naar
de dichtstbijzijnde supermarkt.

98. De stad organiseert samenaankoop van elektrische fietsen en bakfietsen. Per tien fietsen
van een bepaald type wordt er één aan of via kansarmoedeorganisaties ter beschikking
gesteld. Hiermee zetten we een eigen (sociaal) deelsysteem op.

99. Fietsers mogen altijd rechtsaf bij rood door middel van een eigen verkeerslicht of
verkeersbord. We onderzoeken ook de mogelijkheid van een groene wave voor fietsers in
het verkeer, evenals het vierkant groen waarbij fietsers en voetgangers in alle richtingen
mogen oversteken. We breiden de slimme verlichting die vandaag aan de Vrouwvliet
bestaat uit naar andere donkere fietsroutes, bijvoorbeeld aan de Stuivenbergvaart.

100. Organisatoren van grote evenementen moeten bewaakte fietsenstallingen te voorzien.
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101. In 2019 wordt samen met De Lijn, de Vlaamse overheid en de andere gemeenten van de
vervoersregio een ambitieus busnetwerk uitgewerkt. Dit busnetwerk moet de mobiliteit
van alle Mechelaars verzekeren, door onder meer frequente verbindingen tussen
stadswijken en centrum en naar de ziekenhuizen (Imelda en Sint-Maarten), recreatiepolen
(Nekker, Planckendael en Technopolis), Dossin en de stedelijke begraafplaats. Ook het
aanbod in de dorpen is uiteraard belangrijk. Bij de opmaak van dit busnetwerk worden
belangengroepen van reizigers, de GECORO, de werkgroep “Mechelen Mobiel” en de
stedelijke verkeerscommissie actief en tijdig betrokken.

102. De bussen van de Lijn worden zo snel mogelijk vervangen door duurzame (elektrisch of
op aardgas) en meer stadsvriendelijke exemplaren. Dit gebeurt in eerste instantie voor
de pendelbussen die in de binnenstad rijden.

103. De bushokjes worden digitaal, waardoor mensen weten wanneer de volgende bus komt.
Aan hoofdhaltes komen ook fietsenstallingen en deelfietsen. Op die manier wordt het
combineren van alternatieve modi gestimuleerd.

104. Er wordt werk gemaakt van een vlottere doorstroming van het busvervoer. We denken
daarbij onder meer aan afzonderlijke busbanen waar mogelijk, voorrangsregelingen en
manipuleerbare verkeerslichten.

105. Het systeem van taxicheques voor senioren wordt behouden en zo mogelijk uitgebreid.
Ook mensen met een beperking blijven hiervan genieten.

106. Er wordt onderzocht hoe de Mindermobielencentrale en de Dienst Aangepast Vervoer
tot op het niveau van de stadsregio kan worden uitgebouwd.

107. We onderzoeken de ontwikkeling van een systeem van “friendsrijden”, waarbij
mensen tegen een bescheiden vergoeding, op basis van de bestaande wettelijke
vergoedingssystemen, korte en dus voor taxibedrijven onrendabele verplaatsingen doen
met stadsgenoten.

In 2019 wordt samen met De Lijn, de Vlaamse overheid en de andere gemeenten van de 
vervoersregio een ambitieus busnetwerk uitgewerkt. Dit busnetwerk moet de mobiliteit van alle 
Mechelaars verzekeren, door onder meer frequente verbindingen tussen stadswijken en centrum 
en naar de ziekenhuizen (Imelda en Sint-Maarten), recreatiepolen (Nekker, Planckendael en 
Technopolis), Dossin en de stedelijke begraafplaats. Ook het aanbod in de dorpen is uiteraard 
belangrijk. Bij de opmaak van dit busnetwerk worden belangengroepen van reizigers, de 
GECORO, de werkgroep “Mechelen Mobiel” en de stedelijke verkeerscommissie actief en 
tijdig betrokken. 

B.2. Openbaar en collectief vervoer
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108. We ijveren bij de NMBS voor de verbetering van het regionale treinaanbod:

• 30’-frequentie Mechelen - Willebroek - Puurs - Sint-Niklaas
• Betere betrouwbaarheid en halfuurfrequentie tijdens ochtendspits met Brussels Airport
• Weekendbediening (Brussel) - Mechelen - Kempen
• Betere weekendaanbod Mechelen - Dendermonde - Gent
• Herinvoering snelle IC Mechelen - Leuven via Haacht

• Een extra verdieping op de parking aan Nekkerspoel-Station.
• De site van het project site Verbeemen
• Het binnengebied tussen de Kleine  en Grote Nieuwedijk en Vrouwvliet
• Het binnengebied tussen Nijverheidsstraat en Paardenkerkhofstraat
• De wijk rond Generaal De Ceuninckstraat
• Walem dorp
• De site van de brandweerkazerne
• De hoek van de Polderstraat en de Zeypestraat
• De buurt van Rembert Dodoensstraat
• Het binnengebied aan de Brusselsesteenweg, overkant Victor Vandewalleschool
• Arsenaalwijk (hoek Leuvensesteenweg - Hanswijkdries)
• In het eerste deel van de wijk Tervuursesteenweg
• In de wijk Sint-Albertus

B.3 Auto

109. De Mechelse buurten moeten bereikbaar blijven met de wagen. Nogal wat mensen zijn
er voor hun mobiliteitsnoden afhankelijk van. Om dit te verzoenen met de terechte vraag
naar autoluwe woonomgevingen, ruimte voor de trage weggebruikers en gezonde lucht
werken we een structurele aanpak per wijk uit. We doen dit met participatie van de
bewoners uit die betrokken buurten.

110. We breiden het systeem van trajectcontrole verder uit, zowel voor de controle op snelheid
als voor het weren van vrachtwagens of ongewenst verkeer uit straten en buurten.

111. In dichtbevolkte woonwijken installeren we luchtmeetpunten zodat we de luchtkwaliteit in
onze wijken permanent kunnen monitoren en waar nodig maatregelen nemen.

112. We bouwen nieuwe buurtparkings in wijken met een grote parkeerdruk. Jaarlijks komen
er twee buurtparkings bij. Waar mogelijk, zinvol en financieel haalbaar maken we gebruik
van nieuwe technieken van gestapeld parkeren. We denken onder meer aan:
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113. We maken werk van meer gedeeld gebruik van bestaande parkings, die we openstellen
voor buurtbewoners op momenten dat ze niet of weinig gebruikt worden. We denken
daarbij aan parkeerplaatsen van supermarkten en bedrijven.

114. We bouwen een extra parkeerlaag op de parking Zandpoortvest, specifiek voor
buurtbewoners ter compensatie van plaatsen die zullen verdwijnen uit de publieke ruimte
in de binnenstad.

115. In nogal wat gezinnen neemt door het gewijzigde mobiliteitsgedrag het wagengebruik
af. Ook het verdunnen van gezinnen maakt dat het aantal auto’s per wooneenheid
daalt. Omdat we de evolutie naar minder autogebruik ondersteunen, worden de
parkeernormen bij nieuwbouw en renovatie verlaagd. Op die manier wordt bovendien
de kostprijs van bouwen en verbouwen goedkoper. We waken er wel over dat de private
parkeerbehoeften niet zomaar op de openbare ruimte worden afgewenteld.

116. Op zoveel mogelijk plaatsen in de buurt van scholen creëren we schoolstraten.

117. Samen met de Vlaamse overheid onderzoeken we de haalbaarheid van een grote
carpool- en vrachtwagenparking in de buurt van de oprit Mechelen-Noord.

118. De toekomstig parking op de Eandissite wordt een mobiliteitsoverstappunt met ook
busverbindingen en deelfietsen.

119. We onderzoeken of we aan de Uilmolenweg eveneens een randparking met
overstapmogelijkheden kunnen realiseren en dit zonder open ruimte op te geven.

120. De gratis shopping shuttle wordt uitgebreid naar woensdag en vrijdagnamiddag. Ook
fiets- en watertaxi’s krijgen een plek in de (binnen)stedelijke mobiliteit.

121. Mechelen wil voorloper zijn met de introductie van de zelfrijdende auto. We ambiëren
dat tegen het einde van volgende bestuursperiode zelfrijdende elektrische taxi’s op een
traject vanaf de Nekkerparking en Nekkerpoel Station over het stadscentrum naar het
Centraal Station loopt en 7 dagen op 7, 24 uur op 24 uur. Zij maken op dat moment de
shopping shuttle evident overbodig.

122. Mechelen wil op korte termijn de stad zijn waar mensen het meest deelwagens gebruiken,
zodat ze minder behoefte hebben aan een eigen auto of eigen tweede auto. We
introduceren een heel hecht netwerk van minstens 250 extra elektrische deelauto’s. Door
het systeem van vraaggestuurde deelwagens om te bouwen naar een aanbodgedreven
systeem geven we het gebruik van deze deelwagens een enorme boost. In de dichtbevolke 
wijken van de stad moeten alle Mechelaars op maximaal 150 meter van hun huis toegang
moeten hebben tot zo een deelwagen. Ze zullen allen in een herkenbare Mechelse wijze
worden aangekleed. Hun parkeerplaatsen zullen tevens heel zichtbaar zijn. Mensen die
een of meer van hun wagen(s) inruilen, krijgen voor minstens 1 jaar een gratis abonnement
op deze deelwagens
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123. We breiden het autoluwe karakter van Mechelen verder uit. Zo krijgen IJzerenleen en
de Onze-Lieve-Vrouwestraat eenzelfde autoluw karakter als de Bruul, met het verschil
dat er wel openbaar vervoer blijft rijden. De as Merodestraat-Veemarkt-Keizerstraat
wordt éénrichtingverkeer. Ook in de wijken rond het stadscentrum wordt in samenspraak
met de bewoners gekozen voor meer autoluwe oplossingen, zodat ook daar woon- en
leefkwaliteit kan verhoogd worden.

124. De toegang tot de parking Grote Markt wordt verplaatst naar de Wollemarkt, voor de
toren. Daar komt de plek om een parkeerkaartje te verkrijgen. Op die manier vermijden
we onnodige file en autoverkeer in de buurt van de autovrije Grote Markt.

125. De luchtkwaliteit in onze regio moet verbeteren. Naast de keuze voor een uitbreiding
van de autoluwe binnenstad en leefbare woonwijken voeren we een luchtkwaliteitszone
in. Op basis van het voorbereidend onderzoek van de voorbije jaren realiseren we in
samenspraak met de andere Vlaamse steden een luchtkwaliteitszone. Het gebied moet
in overleg met Willebroek een aaneensluitend geheel vormen, zodat het leesbaar en
eenvoudig te controleren is. We voeren een nulmeting voor de luchtkwaliteit door en
monitoren na invoering de vooruitgang. We voeren de luchtkwaliteitszone in met vooraf
gelijkgestemde voorwaarden (gelijkaardig aan Gent en Antwerpen) met duidelijk en
uniforme regels over de stadsgrenzen heen en met een duidelijke timing.
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