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E. Mechelen maakt gelukkig
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Sport, cultuur en natuur zijn geen garanties voor geluk, maar het kan er wel toe bijdragen.
Mechelen moet een stad zijn waar iedereen zich kan ontplooien en ook tot rust kan komen.
Een stadbestuur moet hierop inzetten. Domeinen als sport, cultuur en evenementen zijn daarbij
belangrijk.
Vrije tijd in Mechelen moet tegelijk toegankelijk en verdiepend zijn: toegankelijk door
rechtvaardige en democratische prijszetting en aanbod en verdiepend door aandacht te
hebben voor kwaliteit en talentontwikkeling.
Zowel op vlak van sport als cultuur zijn er de voorbije jaren zware infrastructurele inspanningen
geleverd, de uitdaging voor de volgende beleidsperiode bestaat erin een goede exploitatie te
garanderen door burgers en verenigingen te ondersteunen in hun gebruik van die infrastructuur.

E.1 Sport
203. De voorbije jaren hebben we stevig ingezet op de uitbouw van de Mechelse
sportinfrastructuur. Tijdens de komende bestuursperiode wordt de IHAM-infrastructuur
vervangen door een nieuwe sporthal, die tevens dienst kan doen als basketbal-arena
voor onze nieuwe eersteklasser. Ook voor de voetbalploegen van Walem en SKR Leest
realiseren we vernieuwde accommodaties.
204. We gaan een dialoog aan met Willebroek en Vlaanderen hoe we in de site Hazewinkel
win-win investeringen kunnen realiseren, die op de eerste plaats ten goede kunnen komen
aan het nabijgelegen landelijke deel van onze stad (Heffen-Leest-Hombeek-Battel).
205. Samen met Stichting Vlaamse Schoolsport ondersteunen we sporten in scholen aansluitend
op de schooluren. We promoten ook MOEV, een actieve schoolcultuur. MOEV staat hierbij
voor Motivatie, Ondersteuning, Expertise en Vernieuwing of Vitaliteit.
206. We brengen verschillende sportzones in kaart vanuit een kadaster dat de spreiding van
diverse sporten en kwaliteitsvolle sportvoorzieningen monitort en in verband brengt met
de sportbehoeften.
207. De sportzone aan de Uilmolenweg wordt een incubatiezone voor nieuwe sporten en de
noodzakelijke jeugdterreinen voor onder meer voetbal. Op deze site wordt ook een Finse
piste aangelegd. Een goede samenwerking met het provinciale Vrijbroekpark kan deze
realisaties bespoedigen.
208. Mechelen-Noord is een van de dichtstbevolkte stadsdelen. Daarom behouden we de
sportsite op Racing Mechelen. We staan open voor elke constructieve oplossing op deze
plek, eventueel met bundeling van andere sportactiviteiten. De club en de Vlaamse
overheid zijn onze eerste partners bij mogelijke toekomstige ontwikkelingen en mogelijke
versterkingen van Racing Mechelen.
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209. We ondersteunen en belonen samenwerking tussen sportclubs op het vlak van delen van
infrastructuur, sportieve know how en vorming van competitieploegen. Ook een ‘train de
trainer’-programma behoort tot deze ondersteuning.
210. Sportclubs ontvangen subsidie voor hun jeugdwerking op basis van een basissubsidie
aangevuld met een werkingssubsidie. Deze laatste beloont professionele begeleiding
van jonge sporters en opname van maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien
van kinderen en jongeren.
211. We voorzien structurele budgetten en ondersteuning voor maatschappelijke initiatieven
van sportclubs die het sociale weefsel van de stad en de attitudes van jongeren versterken.
212. De stad organiseert in samenwerking met de sportraad en de Mechelse sportclubs
initiatiedagen. Zo maken we een sportprofiel op dat ouders en kinderen toelaat om het
profiel te matchen met het bestaande sportaanbod.
213. Het aanbod van Talentencheques wordt geïntegreerd in de Uitpas, goed gemonitord en
extra bekendgemaakt bij moeilijk bereikbare doelgroepen. Maatschappelijk kwetsbare
gezinnen krijgen extra ondersteuning. Onze buurtsportwerking zal hierop actief inspelen.
214. We zetten extra middelen in voor G-sport en seniorensport in dorps- en wijkhuizen,
scholen en de sporthallen. Het aanbod G-sport wordt in samenerking met de Foundation
Mechelen versterkt. We werken een aanbod ‘sporten overdag’ uit. Sportclubs die zich
binnen hun werking ook richten tot personen met beperkingen en/of ouderen worden
extra ondersteund.
215. Maatschappelijk kwetsbare jongeren worden gestimuleerd om aan te sluiten bij
sportclubs. Mechelse Hattrick krijgt stedelijke ondersteuning om schoolsport en sociaal
geïnspireerde projecten uit te bouwen zodat kwetsbare jongeren zich zowel lichamelijk
als mentaal kunnen versterken.
216. We maken de bestaande sportinfrastructuur en recreatieve buitenplekken digitaal
consulteerbaar.
217. We zetten in op basissporten. Elke Mechelaar moet kunnen zwemmen, lopen, fietsen en
de stad zet daar ludieke acties voor op (fietsen naar de maan, de grote kanaalzwemactie,
24h loopaflossingswedstrijd, …).
218. De zwemschool van AGB SAM versterkt haar aanbod kleuterzwemmen en watergewenning
voor peuters. Voor Mechelaars op oudere leeftijd wordt binnen deze zwemschool ook
een aanbod gecreëerd.
219. We ondersteunen plogging-initiatieven op logistiek vlak.
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220. De samenwerking met de provincie Antwerpen moet beter. In het domein De Nekker
moeten de sportinfrastructuur worden vernieuwd, op de eerste plaats de atletiekpiste.
De provincie moet hiervoor de nodige investeringsbudgetten vrijmaken. Mechelen kan
haar know-how aan de provincie ten dienste stellen om subsidiedossiers voor het Vlaams
Infrastructuurfonds mee vorm te geven. Tevens streven we naar gelijke tarifering voor de
aanwezige provinciale sportinfrastructuur en deze van AGB SAM.
221. Ook het bedrijfsleven is gebaat met medewerkers die gezond zijn. Daarom wordt er
samen met de stedelijke economische actoren een afterwork sportaanbod uitgewerkt.
222. Onze stad moet zich als sportstad promoten. Er wordt voor meerdere sporttakken een
groot driejaarlijks sportfestival de ‘M-Games’ georganiseerd. Naast de diverse Mechelse
sportclubs kunnen ook bedrijventeams deelnemen. Tevens worden de gemeenten uit
de Mechelse regio ook uitgenodigd om zich met onze ploegen te meten. We betrekken
hierbij ook nieuwe, kleine en onbekende sporten bij. Ook de ‘Special M-Games’ zijn een
onderdeel van dit grote sportfeest.
223. Er komt een nieuw zwembad aan de Technopolissite. Dit zwembad zal fysiek gescheiden
zijn van het commerciële Plopsaqua waterpark. Mensen zullen er in een neutrale, rustige
omgeving kunnen zwemmen zonder Studio-100 omkadering. Er zal zelfs een afzonderlijke
ingang worden voorzien voor het stedelijk zwembad. In het nieuwe zwembad MechelenZuid is er bijzondere aandacht voor de clubs. Er komen voorzieneningen voor wedstrijden
waterpolo, inclusief tribunes voor toeschouwers en supporters. In het waterpretpark
is er een tweede 25-meterbad voorzien, wat voor extra capaciteit zorgt. Door de
samenwerking met een private partner sparen we de investeringskost van snel 15 miljoen
euro uit. De jaarlijkse bijdrage die AGB SAM moet betalen voor de exploitatiekosten blijven
van dezelfde orde als die we vandaag betalen voor het zwembad Geerdegemvaart. De
prijzen voor de bezoekers blijven dezelfde als vandaag. Daar het huidige zwembad dat dringend aan vervanging toe is - open blijft tot het nieuwe zwembad is gebouwd,
zitten we geen twee jaar met een tekort aan zwemcapaciteit. Er komen veilige en
comfortabele fietsroutes naar de site. We vragen een rationele inplanting en een
duurzaam parkeerbeleid zodat minstens 80 procent van de groene buffer bewaard blijft
(zie eerder).
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E.2. Cultuur en toerisme
Mechelen blijft investeren in cultuur, zowel in infrastructuur als in verenigingen en mensen.
De voorbije bestuursperiode werd er sterk ingezet op nieuwe culturele infrastructuur. Zo is
er het nieuwe museum Van Busleyden, dat enkele maanden geleden de deuren opende.
Verschillende infrastructuurprojecten staan nog in de steigers. Deze worden tot een goed einde
gebracht en in de loop van de eerste jaren van de nieuwe bestuursperiode in dienst genomen.
We denken daarbij op de eerste plaats aan de Bibliotheek in het Predikherenklooster, het
nieuwe toerismehuis in het Schepenhuis, de nieuwe bioscoop in de Oude Stadsfeestzaal en het
erfgoeddepot Rato.
Na het realiseren van de hardware gaan de inspanningen van de volgende jaren vooral naar
het ondersteunen en invullen van de software: de mensen, verenigingen, de productie en het
culturele aanbod.
224. De provinciale middelen voor persoonsgebonden materies als cultuur verdwijnen en
worden niet geheel overgedragen aan Vlaanderen. Daarbovenop verdwijnen de
geoormerkte Vlaamse subsidies voor het lokale cultuurbeleid en dat zorgt voor onrust bij
bibliotheken en cultuurcentra. De middelen komen in de grote pot van het Gemeentefonds
terecht. Lokale besturen die minder cultuurminnend zijn, zullen deze middelen alloceren
aan andere beleidsdomeinen. In Mechelen zal dat niet gebeuren.
225. Toch is er ook de komende jaren nog nood aan specifieke culturele investeringen. Zo
willen we de site van de Academie, Conservatorium en Cultuurcentrum Mechelen (CCM)
uitbouwen tot het culturele hart van onze stad. Het verder uitbouwen, moderniseren
en versterken ervan wordt de komende bestuursperiode de belangrijkste publieke
investering in onze culturele infrastructuur:

•

We breiden de capaciteit uit met een extra verdieping bovenop de Academie en het
Conservatorium.

•

In samenspraak met de belangrijkste stakeholders zoals het Filmhuis zorgen we voor een
upgrade van het auditorium van het CCM. Met nieuwe zetels, toegangs- en nooddeuren
realiseren we er een kwalitatieve projectiezaal voor films.

•

Er komt een rechtstreekse trap naar de tentoonstellingszalen die ook kan dienen als tribune
voor voorstellingen op het cultuurplein.

•

We vergroenen de site vergroenen en maken een opening maken naar de tuin achter de
Academie, een tuin die we mogelijk integreren in met het binnengebied van de CM en dienst
doet als beeldentuin.

•

Het Koor van het CCM branden als urban locatie en/of als pop & rock locatie.
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•

De huidige cafetaria wordt een vrijplaats voor Mechelse kunstenaars (kleinkunst, poëzie,
beeldende kunst). De gang van het CCM krijgt een horeca-invulling.

•

Bovenop de gang van het CCM maken we een openluchtruimte voor recepties en kleinschalige
muziekoptredens.

226. We hertekenen de geografie van de culturele infrastructuur in de binnenstad, die vaak
organisch is gegroeid. Een rationalisering en meer logische bundeling zorgt voor een
grotere leesbaarheid, beter gebruik en kan ook nieuwe (interdisciplinaire) samenwerkingen
stimuleren. We kijken bij het gebruik ook expliciet naar samenwerkingen en opportuniteiten
in de samenleving:

•

Predikheren is een ruimte voor Jazzzolder en een toonplek voor Mechelse kunstenaars,
gekoppeld aan een MICE-site.

•

Predikherenkerk wordt de nieuwe locatie van De Garage, gekoppeld aan een exporuimte.

•

Van Heilige Geesthuis en –kapel maken we in samenwerking met geïnteresseerde spelers
een exporuimte moderne en hedendaagse kunst, gekoppeld aan mogelijkheid tot MICEactiviteiten.

227. Met een stadsschouwburg voor vierhonderd personen is onze huidige capaciteit te
beperkt. Daarom realiseren we een podiumzaal voor 800 toeschouwers, in of dichtbij
het stadscentrum. Mogelijke locaties zijn achter de Stadsschouwburg (zodat er één site
ontstaat met twee zalen), aan het Kardinaal Mercierplein (na vertrek Hof van Egmont), in
de nieuwe wijk achter het Centraal Station (goed ontsloten door alle vervoersmodi en een
publiekstrekker die er voor leven zorgt) of op de site aan de N16 (evenementenwijk met
ook cinema, Nekkerhal, ijspiste,...). We onderzoeken welke partners we kunnen betrekken
bij het realiseren van dit project en laten ons bijstaan door professionele expertise uit het
werkveld.
228. In het toekomstige stadspark achter de Centjesmuur ontwikkelen we een Beeldentuin
met werk van de Mechelse kunstenaar Jean-Paul Laenen. Ook beelden van andere
Belgische kunstenaars kunnen hier een plek krijgen.
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229. Het Mechelse cultuurbeleid moet stoelen op een particatieve aanpak. Cocreatie en bottum
up werken leidt tot meer creativiteit, meer betrokkenheid en meer kwaliteit. Dit betekent
concreet dat burgers mee de koers van het CCM bepalen. Wat we vandaag reeds op
kleine schaal doen met Ansjovis, breiden we uit. Deze participatieve aanpak houdt ook
in dat stadsgenoten zelf tijdelijke tentoonstellingen moet kunnen cureren. We vertrouwen
een deel van de programmatie van het CCM toe aan (tijdelijke) gastprogrammatoren met
bijzondere competentie en ervaring in goed gekozen niches. Deze gastprogrammatie
koppelen we aan een duidelijkere branding van de deellocaties (koor, kerk, auditorium,…).
230. We willen meer mensen betrekken bij het culturele gebeuren in onze stad. Daarom gaan
we uit onze fysieke en mentale cultuurtempels breken en meer outreachend werken.

•

We zoeken groepen op die vandaag moeilijk hun weg vinden naar of minder vertrouwd zijn
met het actuele cultuuraanbod. Ook hier kiezen we voor een participatieve aanpak, waarbij
we ons aanbod verbreden naar specifieke doelgroepen en soms meer laagdrempelig of meer
populair tewerk gaan.

•

Het aanbod van onze cultuurinstellingen en van onze opleidingen in academie en
conservatorium moet verbreden tot een spiegel van de superdiversiteit in onze stad.

•

We gaan meer op verplaatsing met ons cultuuraanbod richting wijken en dorpen, maar ook
naar andere ontmoetingsplaatsen zoals rust- en zorginstellingen, het ziekenhuis, jeugd- en
sportinstellingen en bedrijven.

•

We slaan nieuwe bruggen, waarbij we onverwachte samenwerkingen proberen te realiseren
met niet-culturele verenigingen.

231. Mechelen kijkt ook verder dan de eigen stadsgrenzen en pleegt overleg met omringende
cultuurcentra. In navolging van onder meer de politie, de brandweer en het openbaar
vervoersbeleid wil Mechelen evolueren naar een regionale cultuurbeleid. Daartoe
organiseren we structureel overleg met de omliggende gemeenten om de culturele
programmatie op elkaar af te stemmen en financiële en inhoudelijke synergieën te vinden.
Op termijn kan dit uitmonden in een bovenlokale Mechelse cultuurzone.
232. We zetten extra in op klantvriendelijkheid en publieke dienstverlening in het CCM, de
bibliotheek en de erfgoedspelers en starten een vlot benaderbaar cultuurloket.
233. We organiseren een tweejaarlijkse contactdag voor alle Mechelse culturele spelers
waarbij de nadruk ligt op kennismaking en samenwerking.
234. We spelen in op culturele initiatieven van verenigingen in dorpen en wijken. We vullen
daarvoor een deel van het cultuurbudget lokaal en participatief in.
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235. We brengen cultuur naar het stadion met een jaarlijks concert op KV Mechelen en
een tweejaarlijkse tentoonstelling in de nieuwe polyvalente ruimte. We werken daarbij
interessante combiformules uit en kiezen thema’s die een verbinding maken tussen sport
en cultuur.
236. We maken van de start van de pendeldag een aangename ervaring. Het station krijgt
een culturele makeover dankzij sfeervolle muziek en verlichting. We zetten een vrij te
bespelen piano in het nieuwe stationsgebouw.
237. De nieuwe bibliotheek, een van de meest democratische instellingen van onze stad,
wordt een vrijplaats voor debat over stedelijke en maatschappelijke ontwikkelingen:

•

De nieuwe bibliotheek start in het station en in de wijken.

•

De nieuwe bibliotheek biedt ruimte voor studenten om te blokken tijdens de examenperiodes.
We moedigen ook de scholen aan om lokalen ter beschikking te stellen aan blokkende
studenten.

•

We breiden de internationale collectie uit in samenwerking met de verschillende Mechelse
etnisch-culturele groepen.

•

Als buur van het Dossinmuseum heeft de nieuwe bibliotheek extra aandacht voor mensenrechten.

238. Mechelse kunstenaars en artiesten krijgen meer toonmogelijkheden en speelkansen
in hun stad. We realiseren een lokale kunstenaarsplatformvoor organisatoren van
buurtfeesten, stedelijke organisatoren en privé-organisaties om hun feesten een extra
culturele dimensie te geven.
239. We breiden de Mechelse Museumnacht (19 mei, Europese Nacht van de Musea) uit naar
de Mechelse kunstgalerijen.
240. We zetten extra in op initiatief en culturele vernieuwing door de impulssubsidies binnen de
pot Culturele Projecten op te trekken en bepalen objectieve criteria voor het beoordelen
van subsidie-aanvragen.
241. Het Deeltijds Kunstonderwijs organiseert een opleiding “urban art”, in overleg met de
bestaande Mechelse “urban” scholen.
242. Elk jaar op de Dag van Europa (9 mei) organiseren we een Beethovenconcert op de
Grote Markt met als afsluiter het verbindende Ode an die Freude.
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243. Op het vlak van klassieke muziek specialiseert Mechelen zich in kleinschalige kamerconcerten op historische en moderne toplocaties in de stad. Eén keer per jaar brengen
we een aria uit een opera vanop het balkon van het stadhuis.
244. Mechelen blijft zich positioneren als internationale hoofdstad van de beiaardcultuur.
De beiaard van Onze-Lieve-Vrouw over de Dijle wordt gerestaureerd. Samen met onze
stadsbeiaardier, de Beiaardschool en de vzw Toren en Beiaard houden we niet alleen de
traditie van de beiaardkunst levendig door middel van concerten en beiaardbespelingen,
maar experimenteren we met nieuwe vormentaal, populaire en hedendaagse muziek
om een nieuw en jong publiek te bereiken. Zo wordt bij Maanrock altijd één duo
geprogrammeerd met beiaard en een hoofdpodiumact. De mobiele beiaard in de SinteMettetuin wordt actief ingezet bij het verbreden en vernieuwen van het beiaardpotentieel.
245. In samenwerking met lokale betrokken spelers organiseert Mechelen een triënnale voor
straattheater, die een staalkaart biedt van wat er leeft in Mechelen, Vlaanderen, België
en Europa op het vlak van straattheater.
246. Inzake kunsteducatie en sociaal-artistieke kunst zetten we de stap van projectwerking
naar beleid.
247. In de Mechelse binnenstad vinden we op korte afstand van elkaar drie iconische plekken:
het paleis van de Grote Raad, symbool van de zoektocht naar rechtvaardigheid; het hof
van Busleyden, symbool van humanisme en kazerne Dossin, de gruwel van de barbarij en
de totale afwezigheid van rechtvaardigheid en humanisme. Deze geschiedenis verplicht
ons tot heldere keuzen. Daarom willen we Mechelen als «Stad van Rechtvaardigheid»
ontwikkelen. Dit thema wordt een duidelijke beleidslijn in het stedelijk cultuurbeleid.
Dat kan via tijdelijke tentoonstellingen, met studiedagen, historische stadswandelingen,
publicaties en culturele evenementen.
248. We zetten de investeringen verder waarmee we talent opsporen en coachen en faciliteren
de doorstroming naar het bovenlokale niveau. Mechelen Talentenfabriek en H30
groeien in een eengemaakte structuur uit tot de motor van culturele talentontwikkeling
in Mechelen. Deze structuur speelt in op onder meer bovenlokale projectsubsidies vanuit
Europa en vanuit het Bovenlokaal Cultuurdecreet.
249. Het culturele luik van de vzw MEST krijgt extra aandacht teneinde meer leegstaande
winkelpanden ter beschikking te stellen van kunstenaars.
250. Voor Kunst in de Openbare Ruimte werken we samen met de kunstbemiddelaars van De
Nieuwe Opdrachtgevers, die in opdracht van de stad op zoek gaan naar kunstwerken
voor de openbare ruimte, dit met actieve betrokkenheid van de Mechelaars.
251. We bekijken de mogelijkheid om in de buitengebieden van Mechelen te experimenteren
met land art.
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252. We faciliteren de kunstenorganisaties op het vlak van crowdfunding en tax shelter.
253. We zorgen voor een nieuwe dynamiek op het vlak van stadsgidsen en verbreden de
werking. We recruteren actief jongere mensen die stadsgids willen worden. We maken
het systeem om gidsen te boeken meer flexibel, zodat mensen geen twee weken op
voorhand moeten boeken. Daarnaast coördineren we een aanbod waarin Mechelaars
andere Mechelaars door hun wijk gidsen. We voorzien een aanbod van stadsklassen
(stadssafari’s), specifiek gericht op het kennismaken met de successen en de uitdagingen
van de diversiteit in Mechelen.
254. De Uit-pas wordt een volwaardige vrijetijdspas die toelaat de effectieve participatie te
monitoren en ermee te communiceren. Ook hier moeten we bekijken of we de Uit-pas
gemeente-overschrijdend kunnen inzetten.
255. Er komt een Mechelse Kalender voor alle activiteiten in onze stad. Bij de virtuele versie
moet je je met een eenvoudige klik op de eventaanduiding automatisch kunnen inschrijven.
Er komt ook huis-aan-huisprintversie van die Mechelse Kalender.
256. We reiken jaarlijks een onderscheiding uit aan een ambassadeur/influencer die Mechelen
op een positieve manier in de kijker zet (via blog, vlog, website…)

E.3 Evenementen
257. De Zomer is van Mechelen en Mechelen Houdt Je Warm groeiden uit tot gevarieerde
totaalprogramma’s. De komende jaren zetten we dat verder, telkens ook met een
jaarthema (een gebeurtenis, een artiest, een locatie, …). We maken het aanbod nog
meer divers. Naast muziek brengen we ook straattheater, beeldende kunst en woord.
De zomer en de winter kunnen zo belangrijke platformen worden voor de Mechelse
kunstenpartners.
258. De stedelijke evenementenorganisatie moet naast organiseren vooral regisseren en
versterken. Eigen producties van mmMechelen Feest tijdens de zomer en de winter worden
steevast gecombineerd met initiatieven van Mechelse partners. Er is extra aandacht
voor initiatieven in wijken en dorpen. De communicatiecampagne van De Zomer is van
Mechelen breidt uit en neemt ook initiatieven op van organisatoren tijdens de maanden
juni en september.
259. Maanrock staat er weer helemaal, Mechelser dan ooit. Die aanpak zetten we verder. We
bouwen Maanrock verder uit als gratis meerdaags festival van en voor de Mechelaar,
met veel aandacht voor theater, dans, culinaire ontdekkingen, straattheater en klassieke
muziek. Met kleine initiatieven op straat- en buurtniveau maken we het nog meer van
Mechelen.
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260. De aandacht voor jong talent (Maanrockrally, Jazzcontest, vrij podium, …) blijft evenzeer
een kerntaak van een stedelijke evenementenorganisatie.
261. Mechelen mag stevig feesten, maar we willen tegelijk de leefbaarheid van onze
(binnen)stad actief bewaken. We beschouwen het huidige aantal grote evenementen
in de openbare ruimte als een maximum, zeker wat betreft de binnenstad tijdens de
zomermaanden. Met de hulp van het reeds ingevoerde jaarlijkse evenementenrapport
bewaken we actief de leefbaarheid. We ontlasten het centrum met een betere spreiding
en een beter aanbod in wijken en dorpen.
262. Het evenementenloket ondersteunt geëngageerde organisatoren en investeert in de
leefbaarheid op en rond evenementen. In navolging van de aanpak op Transit M werken
we een regeling uit voor security-ondersteuning bij niet-commerciële initiatieven in de
openbare ruimte. Dit beperkt de impact van evenementen op de politiewerking.
263. We versterken verder de informatie over en rond evenementen (bewonersbrief,
evenementenkalender, klachtenprocedure, …) richting bewoners en handelaars. We
volgen actief op of evenementen hun vergunningsvoorwaarden respecteren.
264. Zeker bij eigen evenementen staat duurzaamheid centraal, in het bijzonder bij een festival
als Ottertrotter. Het gebruik van herbruikbare bekers wordt snel verder uitgerold. We
ondersteunen organisatoren actief bij het verduurzamen van evenementen. Zo stellen we
herbruikbare bekers ter beschikking.
265. Initiatieven zoals de Smaakmakers op Maanrock voor en met horeca-ondernemers
uit Mechelen worden verder uitgebouwd. Bij eigen evenementen zoeken we actief de
samenwerking op met de plaatselijke horeca. Horecazaken kunnen ook intekenen om
via een beurtrol de catering op speciale gelegenheden mee te verzorgen. Wijkfeesten,
festivals, … worden zo nog meer door en voor Mechelaars.
266. Tijdens de zomermaanden zetten we in samenwerking met de horeca bepaalde
stadspleinen ook eens in de kijker, waarbij van onderuit ook initiatieven kunnen worden
opgezet (bijvoorbeeld de stationsbuurt of de Veemarkt).
267. We verzamelen een pool van ervaren evenementenorganisatoren. Zij kunnen nieuwe
initiatieven coachen om zo hun kennis door te geven ter versterking van initiatieven door
het evenementenloket.
268. Bij de organisatie van evenementen hebben we de komende jaren extra aandacht voor
de toegankelijkheid voor personen met een beperking.
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