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Mechelen heeft zich de laatste jaren opgewerkt tot een ondernemersstad bij uitstek. Volgens 
de werkgeversorganisatie VOKA is er in Vlaanderen geen stad waar het beter is om te onder-
nemen dan in Mechelen. Ook Unizo heeft onze stad in de bloemen gezet met haar beleid naar 
zelfstandige ondernemers. De resultaten zijn zichtbaar. Mechelen telt steeds meer bedrijven 
en het aantal arbeidsplaatsen neemt jaarlijks toe. 

De komende jaren moet Mechelen verder uitgroeien tot de referentiestad op vlak van onder-
nemersschap. Bedrijven en ondernemers zorgen immers voor welvaart en voor jobs. Met de 
belastingen die ze betalen kunnen we onze stad verder verfraaien en mensen die hulpbehoe-
vend zijn of ondersteuning verdienen beter bijstaan. 

Tussen 2012 en 2016 kwamen er in Mechelen netto 168 ondernemingen bij (van 2167 naar 
2335). Geen enkele stad evenaarde onze groei van 7,7%. We moeten dit succesverhaal verder 
zetten.  We willen investeren in een gunstig klimaat voor starters en spelen daarbij in op de 
diversiteit aan behoeften en noden.

D.1 Starten en ondernemen

159. Mechelen moet goed bereikbaar blijven. De realisatie van het nieuwe spoorwegstation,
het vernieuwde busstation en de bypass is daarbij cruciaal. Tevens wordt er in overleg
met de Vlaamse overheid werk gemaakt van het verder realiseren van de zogenaamde
grote ring rond Mechelen (superrotonde Technopolis, superknoop Mechelen-Noord,
rechtstreekse ontsluiting industrieterrein Noord op E19). Op die manier ontlasten we ons
lokale wegennet en de woonbuurten van de stad.

160. We zorgen voor een goede ontsluiting met het openbaar vervoer van onze
industrieterreinen. Voor Mechelen-Noord moet er op termijn een rechtstreekse op- en
afrit komen op de E19. We staan garant voor een goed onderhoud van het groen, de
wegen, voet- en fietspaden binnen deze bedrijfsterreinen.

161. We werken samen met de Mechelse bedrijven aan duurzame vervoersplannen. Zo kunnen
we Mechelen beter bereikbaar houden.

162. Grond om te ondernemen is schaars. Daarom werken we samen met werkgeversorganisaties 
en grondeigenaars aan het verdichten van onze industrieterreinen. Vandaag is het
ruimtegebruik daar nog altijd te inefficiënt. Zo onderzoeken we samen met de bedrijven
hoe we parkeren kunnen bundelen in parkeertorens. Tegelijk investeren we in het
opwaarderen en vergroenen van de publieke ruimte om meer kwaliteit in de werkomgeving 
te creëren.

163. We realiseren een veilige, kwaliteitsvolle en bewegwijzerde fietsverbindingen tussen het
station en de industrieparken Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid.
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164. Het BPA van het industriepark Mechelen-Noord wordt aangepast zodat hier hoger kan
gebouwd worden, een bredere waaier aan economische activiteiten en nevenfuncties
mogelijk wordt en rationeler met de beschikbare ruimte kan omgegaan worden.

165. De Raghenowijk en de stationsbuurt (Consciencetraat) zijn de ideale locaties voor een
verdere ontwikkeling van economische (kantoor)bedrijvigheid. Het is goed ontsloten
door het openbaar vervoer en dichtbij de stad zodat de werknemers deel kunnen nemen
aan het stedelijk leven. We willen uitdrukkelijk geen monofunctionele wijken. Want de
toekomst bestaat uit een intensieve mix van functies: work, live, play is het motto van
ons economisch ontwikkelingsplan. Wonen, werken, recreëren moeten elkaar ontmoeten
voor en achter het centraal station.

166. De stad werkt samen met de private sector aan de verdere uitbouw van faciliterende
voorzieningen: extra hotelcapaciteit voor internationale werknemers en bezoekers, het
verder uitbouwen van congresmogelijkheden in samenwerking met onder meer Meet-in-
Mechelen, het aantrekken van kwaliteitsvolle en gevarieerde horecavoorzieningen. Dit
kan zowel in de stationsomgeving als in het stadscentrum.

167. Mechelen is economisch de stad van de toekomst. We hebben immers het hoogste
percentage jobs in sectoren met economisch vernieuwingspotentieel van alle steden:
25,5% tegen 14,4% gemiddeld in de centrumsteden. Dat willen we verder versterken
door clusters rond biotechnologie en crossmediale bedrijven uit te bouwen.

168. Mechelen bouwt een coalitie van ondernemers, burgers en organisaties (OVAM,
VOKA, Vlaanderen Circulair) die werken aan een circulaire economie. In de circulaire
economie gaan we efficiënter om met grondstoffen, materialen, energie, water, ruimte en
voedsel door kringlopen slim te sluiten. Natuurlijke hulpbronnen worden zo veel mogelijk
hergebruikt. Onze stad telt vele experten en huisvest al heel wat creatieve ondernemingen 
die een sterk netwerk rond een circulaire strategie kunnen vormgeven.

169. De volgende jaren staan in Mechelen grote bouw- en renovatiewerken op stapel en die
kennen veel hoogwaardige reststromen. Men kan met deze materialen op een andere,
meer duurzame manier omgaan en het zogenaamde afval als materiaal weer in de
kringloop te brengen. Zo wordt een circulaire economie realiteit. Mechelen zal daarom
partners zoeken en een locatie voor de uitbouw van een materialenbank, waar men
materiaalstromen verzamelt, inventariseert en opslaat. Deze reststromen worden  dan
terug als grondstof gebruikt. Zo creëert een circulaire aanpak economische meerwaarde.
Deze materialenbank is een stimulans voor nieuwe, creatieve bedrijfsactiviteiten en start-
ups.

170. Naast het meer klassieke ondernemershuis Oh! gaan we op zoek naar een opvolger voor
de creatief-artistieke broedplaats Artenova. Deze broedplaats migreert doorheen de
stad, waar ze telkens opnieuw voor een aantal jaren een (leegstaand) pand in gebruik
neemt.
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171. Samen met de Hogeschool Thomas More onderzoeken we hoe we elders in de stad een
incubator voor cross-mediale bedrijven kunnen realiseren. De historische hangars van
de Centrale Werkplaatsen worden de levendige Mechelse variant van Tour and Taxis in
Brussel of Strijp-S in Eindhoven.

172. Een lokaal economisch platform wordt de spil in het verbinden van starters met
investeerders en locaties waar ze hun activiteit kunnen op starten. De bedrijvigheid
ondersteunen we door evenementen en diverse festivals die een podium geven aan de
starters en hun ontwikkelingen. Circulariteit en duurzaamheid krijgen bij dit alles extra
aandacht.

173. Op het Douaneplein bouwen we hangars van het transportbedrijf om tot creatieve
werkplek voor jonge ondernemers. Dit transportbedrijf zit daar feitelijk zonevreemd op
de jongerensite van Mechelen. Zo wordt heel het Douaneplein dé plek van de jeugd
waar work & play perfect samengaan.

174. Samen met de werkgeversorganisaties zorgen we voor een aanspreekpunt waar
ondernemers in nood terecht kunnen voor informatie, advies en begeleiding.

175. We maken in overleg met Unizo een startersgids voor ondernemers met richtlijnen
voor het starten van een eigen zaak (het vinden van de juiste locatie, de gemiddelde
huurprijzen per locatie, het aanbod qua sociaal secretariaat en financiële instellingen,
…). We realiseren een tastbaar stappenplan om ondernemen in Mechelen uitnodigend te
maken. We maken verschillende gidsen per sector (horeca, retail, …).

176. We organiseren een lokale leeuwenkuil voor starters: een panel van vijf ondernemers om
ideeën van potentiële starters uit te dagen.

177. Met een project “Peters voor Ondernemers” koppelen we starters aan een ervaren
ondernemer, die hen de eerste twee jaar met raad en daad bijstaan.



  42

D.2 Winkel- en horecastad

Een stad zonder een bloeiend handelscentrum is een dode stad. Door het veranderend 
koopgedrag, de concurrentie van kunstmatige shoppingcentra en de opkomst van e-commerce 
moeten alle steden knokken voor het instandhouden van hun winkelhart. Mechelen roeit ook 
hier positief tegen de stroom in. 

Volgens de retailenquête 2018 van CBRE kende het Mechelse winkelcentrum de beste evolutie 
van alle steden, voor Leuven en Roeselare. Dit beleid moeten we verder versterken. We willen 
Mechelen verder uitbouwen tot dé winkelstad van de regio tussen Brussel en Antwerpen. 

Beleven is daarbij het sleutelwoord: Mechelen als een uniek totaalconcept waar gezellig 
shoppen, cultuurbeleving, toerisme, evenementen en leuke terrasjes elkaar versterken. 

178. Een bruisend winkelcentrum kan maar als het stadsbestuur intens samenwerkt met
de handelaars. Zij hebben immers een pak ervaring en know-how. Vzw Mechelen
Meemaken groeit uit tot vehikel waar de handelaars het toeristische-, communicatie- en
evenementenbeleid van de stad mee vorm geven.

179. Shoppen in Mechelen is fun. Meer dan welke stad ook moet Mechelen een totaalbeleving
zijn. Hiervoor zetten we de vele troeven in waar onze stad over beschikt. Elke zaterdag
moet een succesvolle verkoopdag worden en ook op woensdagnamiddag en vrijdag
zorgen we voor meer leven in de brouwerij:

• We onderzoeken in overleg met de handelaars of we op vrijdag de winkels niet kunnen open
houden tot 21 uur (waarbij de winkels die dag ‘s morgens later open gaan).

• We luisteren onze winkelstraten op met animatie en culturele evenementen: straattheater,
live muziek in samenwerking met ons conservatorium en onze muziekmaatschappijen,
openluchtexposities, optredens van de circusschool, voorleessessies, enzovoort.

• Mechelen kinderstad is een sterke troef om van shoppen en familiegebeuren te maken
(zoekwedstrijden, kinderanimatie, spelprikkels en een kinderopvang op zaterdag, …).

• We maken rechtstreekse linken met evenementen die elders in de stad doorgaan: zowel
promotioneel als door het actief en origineel betrekken van de handelaars.

• We creëren een cultuur van beleven. Elke dag zijn er workshops in winkels, wordt er stijladvies
gegeven, enzovoort. In tijdelijke pop-up ateliers kunnen mensen lezingen of cursussen volgen
die gelinkt zijn aan het winkelgebeuren of het totaalbeleven van Mechelen.
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• Wanneer een zaak gesloten is wordt het terras ter beschikking gesteld van de aanpalende
horecazaken.

• Een Mechelenkaart geeft korting bij alle Mechelse handelszaken.
• We promoten een mooie Mechelen-zak.
• Een pool van handelaars promoot Mechelen winkelstad op beurzen.

180. We creëren een Mechels platform voor online aankopen in winkels. Tegelijk bouwen we
het handenvrij shoppen en thuisleveren door fietskoeriers verder uit. Tijdens de feestdagen
komt er een pop-upcenter waar men zijn boodschappen of bestellingen kan afhalen.

181. In de wijken en dorpen moedigen we de private sector aan om multifunctionele
knooppunten uit te bouwen. Ze kunnen dienst doen als afhaalpunten voor dagelijkse
boodschappen van lokale producenten, ontmoetingsplaats en broedplaats voor startups
en cultuur. Zo maken we de verbinding tussen de stadskern en de dorpen en wijken.
Zo willen we de bedrijvigheid op wijk- en dorpsniveau stimuleren. Dit kan ondersteund
worden door experimenten met een “lokale munt” voor de wijk.

182. We maken een shoppersgids, ook voor zakenmensen en toeristen die in onze stad
vertoeven.

183. We maken van woensdag een marktdag in de dorpen met een wekelijkse markt van
streek- en bioproducten en bijzondere animatie in kader van Mechelen kinderstad. We
denken daarbij aan het dorpsplein van Heffen en Muizen.

184. We zorgen voor een cultuur van samenwerking:

185. Onder meer met de Mechelen-zak verminderen we het verpakkingsafval bij onze
handelaars. In het kader van de reductie van plastiek stimuleren we supermarkten om
een plastiekvrij gangpad te voorzien. Goede voorbeelden plaatsen we in de kijker.

186. We dringen de leegstand verder terug. We volgen daarbij een tweesporenbeleid.
De stedelijke dienst economie gaat actief op zoek naar nieuwe investeerders en
ondernemers die zich in het Mechelse winkelcentrum willen vestigen en dit door middel
van ontmoetingsnamiddagen, geleide rondwandelingen maar ook door een actief
contact met eigenaars, winkelketens en professionele spelers. Tegelijk versterken we
de VZW Mest om tijdelijke leegstand in te vullen met pop-upwinkels. Zij zorgen voor
permanente afwisseling in het aanbod, geven kansen om financieel haalbaar een nieuwe
handelszaak op te starten en brengen vaak unieke en ambachtelijke concepten naar
Mechelen.
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187. Met een goede stadsontwikkeling kunnen we het bruisende handelscentrum versterken
en meer bezoekers aantrekken.

• De toekomstige woonontwikkelingen situeren zich allemaal op wandel- of fietsafstand van
het winkelcentrum. Dat moedigt mensen aan om in de stadskern hun boodschappen te doen.

• De wijk rond de Consciencestraat wordt ontwikkeld als een gemengde buurt met wonen
én werken. Wie overdag vlakbij het centrum werkt, zal er ook sneller eens rondwandelen,
winkelen of van de horeca genieten.

• We stimuleren wonen boven winkels met een korting op de onroerende voorheffing en een
update van de bouwcode. Verhuren van zulke panden kan gebeuren via het SVK. Op die manier
worden onze winkelstraten levendiger.

188. We vernieuwen de Onze-Lieve-Vrouwestraat met gemakkelijk bewandelbare materialen
in dezelfde stijl als de Bruul. Het krijgt, net als de IJzerenleen,  hetzelfde autoluwe statuut
als de Bruul.

189. De Ijzerenleen groeit verder uit tot een gemengde straat met kwaliteitsvolle winkels en
aangename horeca. In het middenstuk komen over de hele lengte terrassen.

190. Er komen buiten het handelscentrum geen nieuwe baanwinkels of shoppingscentra meer
bij. We blijven ons verzetten tegen de komst van U-Place of een ander shoppingscentrum
in het bedieningsgebied van Mechelen.

191. Het aantal horecazaken in Mechelen is sterk gestegen en het aanbod is steeds diverser
aan het worden. Toch moeten we blijven inzetten op het stimuleren en promoten van
nieuwe creatieve concepten zoals het experimenteren van mengvormen van starters,
winkelen en horeca in samenwerking met Mest vzw.

192. We willen de horecaondernemers ondersteunen door middel van een centraal
reserveringsplatform waarop alle zaken zijn verbonden zodat alle bezoekers makkelijk
een overzicht hebben van het totale aanbod.

193. Ter verdieping van een initiatief als The Box zoeken we partners voor een nieuw project:
de Kookplaat(s), een plek van culinaire ontdekking en samenwerking. Het wordt een plek
waar (jonge) chefs kunnen samenwerken en waar ervaringen, infrastructuur, ingrediënten
en/of personeel kunnen worden gedeeld.
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D.3 Landbouw

194. De landbouwadviesraad blijft een belangrijke gesprekspartner voor de stad om
beleidsmaatregelen met een impact op de landbouw af te toetsen.

195. De stad werkt constructief samen met de polderbesturen om tot een goed waterbeheer
te komen. Het vrijmaken van waterlopen die onder het beheer van de stad vallen krijgt
de nodige aandacht.

196. In navolging van de “Stad om te Zoenen” campagne komt er een grote actie om zwerfvuil
op het platteland tegen te gaan: “Dorp om te Zoenen.”

197. Bij het openstellen van trage wegen wordt steeds eerst een constructieve dialoog
gevoerd met de landbouwers en de landbouwadviesraad.

198. De stad steunt actief initiatieven in de sector van de verbredende landbouw en biedt
steun om het kwaliteitsmerk ‘Mechels Natuurlijk’ verder uit te bouwen. Supermarkten die
dat wensen helpen we een lokaal compartiment ‘Mechels natuurlijk’ uit te bouwen waar
telers, binnen de vestiging, een aanbod kunnen doen onder korte ketenvoorwaarden.

199. De stad ondersteunt initiatieven die de korte keten bevorderen en lokale producten
rechtstreeks afzetten in onze stad. We organiseren ook markten met plaatselijk
geteelde producten en bio-producten (zie eerder). We brengen telers, distributeurs en
eters samen om samen te werken rond lokaal geproduceerd voedsel. Dit kan zelfs in
coöperatief verband gebeuren. Het aanbestedingsbeleid van de stad zet onder meer bij
feestelijkheden in op lokaal geteeld voedsel.

200. We maken, eventueel in combinatie met samentuinen, ruimte beschikbaar voor  (bio)
boeren. Er is via kostprijs en gebruikszekerheid van de landbouwgrond speciale aandacht
voor (jonge) telers die lokaal willen telen en afzetten in de korte keten, bijvoorbeeld door
een recht van opstal als bodemgebruik voor landbouw.

201. De stad zoekt mee naar oplossingen om kleine, duurzame (semi-) landbouwactiviteiten
vooruit te helpen.

202. We onderzoeken hoe we voedseloverschotten die niet meer verkocht mogen worden
toch nog kunnen inzetten. Er wordt gewerkt met vrijwiligers en de opbrengst gaat naar
een goed doel.
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