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F. Mechelen is een kansenfabriek
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F.1. Onderwijs

Onderwijs is de belangrijkste hefboom in de emancipatie en de integratie van maatschappelijk 
kwetsbare kinderen en jongeren. We merken echter dat te veel van deze jongeren uit de 
boot vallen. Een watervalsysteem, schoolmoeheid, ongekwalificeerde uitstroom zijn vaak de 
gevolgen. Dit beperkt hun kansen op de arbeidsmarkt en ook hun verdere perspectieven op 
maatschappelijke participatie. 

De stad Mechelen is zelf geen inrichtende macht, maar via haar flankerend onderwijsbeleid 
en haar breder sociaal beleid kan ze toch heel wat betekenen voor kwetsbare groepen, 
onder meer in het ondersteunen van jongeren met zorgnoden, het zinvol invullen van vrije tijd, 
huiswerkbegeleiding, het versterken van de ouderbetrokkenheid, ... 

269. We zetten Mechelen expliciet in de markt als onderwijsstad. We gebruiken de
communicatiekanalen van de stad om het onderwijsaanbod bekend te maken en om
mensen door te verwijzen naar de verschillende scholen en onderwijsinstellingen.

270. Het Onderwijs Overleg Mechelen (O.O.M.) is uitgegroeid tot sterk platform waar
verschillende netten en de stad elkaar ontmoeten en samenwerken rond alle
onderwijsmateries. Het O.O.M. moet ook de komende jaren deze taak ten volle op zich
blijven nemen. CVO’s die middelbaar onderwijs en/of opleidingen organiseren op dat
niveau, worden best ook opgenomen als volwaardige gesprekspartner binnen het O.O.M.

271. De samenwerking tussen O.O.M., VDAB en ondernemerswereld wordt versterkt om zo de
kansen op werk van leerlingen en jongeren te versterken.

272. De bevolking en vooral het aantal jonge kinderen in Mechelen groeit snel. De voorbije
jaren werden veel lagere scholen uitgebreid of capaciteitsdossiers opgestart. De komende 
bestuursperiode verschuift de capaciteitsuitdaging naar het secundair onderwijs. De stad
neemt hier volop haar regisseursrol op. Ze heeft bijzondere aandacht voor de B-stroom.

273. Samen met de inrichtende machten onderzoekt ze hoe het bedrijfsleven de
capaciteitsuitbreiding kan ondersteunen, vooral in richtingen waar jongeren een vak
leren met veel toekomstkansen (knelpuntberoepen zoals bouw en hout, beenhouwerij...).

274. Bij elke capaciteitsuitbreiding kijken we hoe we duurzaam meervoudig gebruik en het
concept brede school kunnen faciliteren en realiseren. Door resoluut te kiezen voor het
concept brede school worden in het bijzonder onze basisscholen echte buurthuizen en
ontmoetingsplekken. Op die manier springen we efficiënt om met onze infrastructuur en
ruimte.
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275. In het kader van de capaciteitsproblematiek in het secundair onderwijs onderzoeken
we de bouw van een nieuwe, brede eerste graadsschool. Door de leerlingen van het
eerste (en het tweede) jaar secundair van verschillende scholen samen te brengen op
een nieuwe site, creëren we ruimte in verschillende andere scholen. Bovendien kunnen
we zo definitieve keuzes van richting (en school) wat uitstellen, wat goed is voor de
onderwijskansen.

276. We gaan een actieve dialoog aan met de twee onderwijsnetten over de manier waarop
we gelijke kansen van iedereen in de scholen kunnen versterken, hoe we het welbevinden
van kinderen en de betrokkenheid van ouders kunnen verhogen en hoe we de realiteit
van onze diverse stad beter kunnen inbedden en als een realiteit kunnen omarmen in het
onderwijs.

277. We ontwikkelen samen met het onderwijsveld een concept ’Mechelse School’: scholen
waar welbevinden, ouderbetrokkenheid en kwaliteit centraal staan en waar naast het
ontwikkelen van schoolse vaardigheden ingezet wordt op burgerzin en samenleven in
diversiteit.

278. Van oudercontacten maken we in overleg met de (basis)scholen een echte wijkactiviteit.
Naast het cruciale contact tussen ouders en leerkrachten wordt er het aanbod
gepresenteerd van organisaties en activiteiten in de buurt. Ouders en kinderen worden zo
samen toegeleid naar dat aanbod. Voor de stad is het een kans om mensen te informeren
over  UitPas en Talententickets.

279. Stad, onderwijsveld en het bedrijfsleven slaan de handen in elkaar om jongeren warm
te maken voor opleidingen in knelpuntberoepen. Dat kan met bezoeken, korte kijk- en
doestages of een showcaseproject.

280. We blijven investeren in de werking van PrOS (Problemen op school), een
samenwerkingsverband tussen de stad, de scholen en het Centrum voor Geestelijke
Gezondheidszorg De Pont. Zij bieden een vangnet en begeleiding voor jongeren met
problemen of leerlingen bij wie het mis loopt op school omwille van hun attitude. Wij kijken
of we de PrOS-werking (vandaag voor 10- tot 18-jarigen) niet moeten uitbreiden naar
jongere leerlingen. We versterken de time-outprojecten. Samen met de welzijnssector
onderzoeken we hoe we langere time-outprojecten kunnen mogelijk maken.

281. Bij scholen met een draagkrachtproblematiek is er nood aan extra ondersteuning door
een of meerder onderwijsassistenten. We gaan het gesprek aan met de bevoegde
Vlaamse instanties om hiervoor de nodige financiering te bekomen.

282. In het kader van het programma Positieve Identiteit en Maatschappijvorming (PIM)
ondersteunt de stad actief scholen die signalen opvangen van maatschappelijke
vervreemding.
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283. Mechelen coördineert en ondersteunt projecten die taalachterstand bij kleuters, kinderen
en jongeren tegengaan, alsook projecten die taalkennis en ouderbetrokkenheid van
ouders versterken. In dit verband bouwen we het taalactieplan evenals het project
‘School en ouders’ verder uit.

284. Mechelen bouwt een sterk buddyproject uit waarbij jongeren om de slaagkansen in het
onderwijs en de doorstroming naar het hoger onderwijs te versterken. We richten ons
daarbij op kwetsbare jongeren en op zogenaamde wegbereiders. Dat zijn jongeren die
vaak als eerste in hun omgeving hoger onderwijs volgen en dus niet kunnen terugvallen
op expertise bij familie of naaste vrienden. De buddy’s zijn andere jongeren uit kwetsbare
milieus of met een migratie-achtergrond die zelf hoger onderwijs volgen of een diploma
hebben behaald, evenals vrijwilligers met een pedagogische achtergrond (bijvoorbeeld
gepensioneerde leerkrachten). Deze buddy’s zorgen voor motivatie, ondersteuning, raad
en eventueel hulp bij de leerstof. Ze zijn mogelijks ook een brug naar de ouders en naar
de onderwijsinstelling.

285. Samen met het buddyproject bouwen we SOMS@2800 uit, wat staat voor Studenten en
Ondernemers Samen. Mechelen wil geen talent verloren laten gaan en ondernemingen
hebben arbeidskrachten nodig. Door vanaf de schoolbanken intensief samen te werken,
raken jongeren vertrouwd met het bedrijfsleven, zien ze mogelijkheden en wordt hun
motivatie om verder te werken versterkt. We brengen daarvoor succesvolle allochtone
Mechelse ondernemers samen, die een engagement opnemen om studenten met een
migratie-achtergrond te coachen.

286. De stad ondersteunt projecten die competenties van leerkrachten versterken in hun
omgang met de superdiversiteit, onder meer de gendertrajecten en trajecten rond
omgaan met levensbeschouwelijke diversiteit.

287. We investeren in betere begeleiding van kwetsbare ouders en kinderen bij het maken van
de schoolkeuze voor het secundaire onderwijs. Ze hebben nood aan meer toegankelijke
en bredere informatie, liefst in kleinschalige settings.

288. De opvoedingswinkel, het project gezinsbegeleiding Sociaal Huis Mechelen en de
projecten rond schulden op school zetten we verder. Ze vormen een belangrijke
ondersteuning voor zowel de scholen als de betrokken gezinnen.

289. De nieuwe bibliotheek moet ruimte en logistieke ondersteuning voorzien voor stille
studeerplekken voor jongeren in het secundair en hoger onderwijs. Tijdens examenperiodes 
worden de openingsuren verruimd. We gaan een intensieve samenwerking aan tussen
scholen en de nieuwe bibliotheek, waarbij onder meer catalogi met elkaar worden gelinkt.  

290. In het kader van de cultuureducatie wordt er een specifiek aanbod uitgewerkt voor
scholen, waarbij Dossin, Busleyden, het historische erfgoed, de toeristische dienst, het
CCM en de erfgoedcel actief worden betrokken.
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291. Levenslang leren loont. Het zorgt voor meer kansen op de arbeidsmarkt en draagt bij tot
de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. Daarom vinden we het vormings- en
onderwijsaanbod van de Centra voor Volwassenenonderwijs in onze stad belangrijk.
We geven extra aandacht en ondersteuning aan onderwijsinstellingen voor 18-plussers
(TSM, Crescendo, TKO,…) die middelbaar onderwijs voor volwassenen inrichten.

292. Het Centrum voor Basiseducatie is een belangrijke onderwijspartner. Zij bieden een basis-
opleidingen aan maatschappelijk kwetsbare groepen. We blijven deze vormingsinstelling
ondersteunen.

293. Hogescholen en Centra voor Volwassenenonderwijs kunnen geen beroep doen op
ondersteuning van Centra voor Leerlingenbegeleiding. Deze centra bieden psycho-
sociale hulp en leerlingenbegeleiding aan. We voorzien een mogelijkheid om via de
bestaande initiatieven (PrOS, CGGZ,…) een specifiek aanbod uit te bouwen voor
jongvolwassen 18-plussers en dit in samenwerking met de onderwijsinstelling waar ze
les volgen.

294. In samenspraak met de onderwijspartners organiseert de stad Mechelen vormingen
rond anderstaligheid  en vluchtelingenproblematiek  voor de scholen in Mechelen en de
leerkrachtenopleiding van de Hogeschool Mechelen.

F.2. Werk

Eind augustus 2018 waren 8,5% of 3.438 Mechelaars werkloos. Het laagste cijfer in tien jaar. 
Twee jaar geleden - in augustus 2016 - ging het nog over 10,2 % of 3.959 stadsgenoten. Een 
hoopvolle evolutie, vooral als je ziet dat verschillende kwetsbare groepen het beter doen op 
de arbeidsmarkt: jongeren (van 902 in 2016 naar 692 nu, -23%), laaggeschoolden (van 1864 
naar 1641 of -12%) en mensen met migratie-achtergrond (van 1873 naar 1623 of -13%). 

Mechelen is vandaag een middenmotor onder de steden inzake werkloosheid. Onze ambitie 
moet zijn om bij de beste vier steden van Vlaanderen te behoren. Want meer mensen 
aan de slag is de beste manier om welvaart te creëren voor onze gezinnen, kansarmoede 
en bestaansonzekerheid terug te dringen, actief deel te nemen aan het maatschappelijke 
gebeuren, menselijke contacten op te bouwen en eigenwaarde te versterken. 

Willen we meer mensen een job bezorgen, dan moeten we op de eerste plaats de mismatch 
op de arbeidsmarkt aanpakken. Eind april 2018 waren er in Mechelen 5.521 openstaande 
vacatures. Meer dan er werklozen zijn. Het betrof 1.851 interimjobs en 1.046 banen in het 
reguliere arbeidscircuit. Opvallend daarbij is dat van de 626 beschikbare banen die rechtstreeks 
bij de VDAB werden aangemeld er 174 ook voor laaggeschoolden beschikbaar zijn.  
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295. We richten het Mechelse job-dating-buro op. Samen met het onderwijsveld, VDAB en
VOKA werken we de mismatch op de arbeidsmarkt weg. We ontwikkelen een programma
waarbij we mensen gericht opleiden en scholen richting beschikbare vacatures, met onder 
meer een intensief programa van on-the-job trainingen en regelmatige datingmomenten
tussen werkzoekenden en bedrijven met vacatures. Tevens werkt het job-dating-buro een
empowerment-programma uit dat de vaardigheden om van werkzoekenden versterkt
indien daar nood aan is. Dat kan gaan van betere taalverwerving, attitude-trainingen,
sollicitatie-vaardigheden, zelfvertrouwen, enzovoort. Deze aanpak moet zorgen voor ten
minste duizend werklozen minder.

296. Samen met VDAB en de werkgeversorganisaties maken we werk van meer stageplaatsen
in Mechelse bedrijven, als opstap naar werk. De stad Mechelen geeft daarbij het
voorbeeld door ook in haar organisatie een voluntaristisch beleid naar stageplaatsen te
ontwikkelen.

297. Het proefproject van VDAB, stad Mechelen en Sociaal Huis waarbij we nieuwkomers taal,
werk en sociale vaardigheden bijbrengen wordt als een deel van de reguliere werking
verder gezet. Zo versterken we hun positie en bereiden we hen voor op de reguliere
arbeidsmarkt.

298. Vandaag zijn er in onze stad reeds 554 banen in de sociale economie. Per inwoner zijn
we hier bij de koplopers onder de steden. Alleen Turnhout en Leuven doen het beter.
De komen zes jaar willen we 250 nieuwe banen creëren in de sociale economie, zodat
ook de meer kwetsbare stadsgenoten volop kans maken om arbeidsactief te zijn. We
onderzoeken daarbij hoe sociale tewerkstelling een meerwaarde kan betekenen op het
vlak van natuurbeheer en -onderhoud, en bij het invullen van zorgnoden en in het vinden
van nieuwe mobiliteitsoplossingen.

299. Mensen met een leefloon zullen maximaal toegeleid worden naar maatschappelijke
participatie en de arbeidsmarkt.

• Het Sociaal Huis biedt persoonlijke trajectbeleiding op maat aan en volgt de afgesproken
doelstellingen op de voet. Dat kan gaan om contacten met de VDAB, controles op sollicitaties,
contacten met de VDAB, onderwijsinstellingen, taallessen Nederlands. Zo wordt leefloon een
maximale opstap naar nieuwe kansen.

• Armoede hangt samen met verlaagde eigenwaarde en verlies aan sociale netwerken. Daarom
maakt het Sociaal Huis in de begeleiding van zijn cliënten gebruik van de database van het
Mechelse verenigingsleven die gekoppeld is aan de vrijwilligersdatabase. We leiden cliënten
van het Sociaal Huis toe naar het verenigingsleven. Het Sociaal Huis kan ook van mensen met
een leefloon vragen om nuttig maatschappelijk werk te doen in het kader van hun empower-
mentbeleid, om arbeidsattitudes te versterken en kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Zo
kunnen zij hun netwerk versterken, uit het isolement breken en in contact komen met men-
sen die hen jobs kunnen aanbieden.
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• In het kader van artikel 60 van de OCMW-wet heeft het Sociaal Huis de opdracht al het nodige te
doen om een geschikte betrekking te vinden voor werkzoekende cliënten van het Sociaal Huis.
In bepaalde gevallen kan de lokale overheid als werkgever optreden. We maken gebruik van
voortrajecten voor personen die nog niet aan een reguliere job toe zijn en we voorzien nazorg
bij de overgang naar de reguliere arbeidsmarkt. Activering moet niet alleen naar een betaalde
baan leiden, maar kan ook in vrijwilligerswerk uitmonden of een betekenisvolle deelname aan de
samenleving, zoals oppas voor kleinkinderen, mantelzorger, enzovoort.

• De kennis van het Nederlands blijft een belangrijke factor om echte kansen te maken op de
arbeidsmarkt. We zetten hier verder op in en kijken met het Centrum voor Basiseducatie of er hier
nog bijzondere noden moeten worden ingevuld.

300. In een tijdsgeest waarbij er op de Belgische en Mechelse arbeidsmarkt heel wat
openstaande vacatures zijn zou het een gemiste kans om de competenties van de
nieuwkomers die een nieuw leven willen opbouwen in hun thuisstad Mechelen niet in te
zetten. Een zeer belangrijke uitdaging hierbij voor nieuwkomers is de gelijkschakeling van
hun diploma’s bekomen. De stad Mechelen zal hen over deze procedure informeren en
waar mogelijk begeleiden.

301. We zetten samen met stakeholders ook in op het organiseren van opleidingen om een
Belgisch of internationaal rijbewijs te behalen. Dit kan voor heel wat nieuwkomers een
opstap zijn naar het verkrijgen van werk.

302. De stad Mechelen informeert en ondersteunt ook werkgevers die personen met een
statuut van erkende (ook deze met een tijdelijk statuut) vluchtelingen willen aanwerven.

In Mechelen telt elke mens. We zijn een welvarende stad met een gemiddeld inkomen dat 
hoger ligt dan dat van Vlaanderen. Maar in onze stad leven ook tal van mensen in armoede 
en bestaansonzekerheid, met hulp- en zorgnoden. Mechelen wil deze mensen niet aan hun lot 
overlaten. We willen hen de ondersteuning en zorg bieden die ze nodig hebben. 

Ons beleid stoelt op empowerment en het bieden van nieuwe kansen. We berusten niet 
maar reiken net een springplank aan. Onze ambitie is mensen zo te begeleiden dat ze terug 
op eigen benen kunnen staan en een vrij en onafhankelijk leven kunnen leiden. Sommige 
mensen zullen echter steeds op ondersteuning kunnen rekenen. Ook die mensen worden ten 
volle ondersteund. In de zorg voor de kwetsbare burgers toont Mechelen zijn er humaan en 
rechtvaardig karakter. 

F.3. Sociaal beleid
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Het beleid de voorbije jaren was vaak al toonaangevend en vernieuwend. Sociaal Huis heeft 
de voorbij bestuursperiode twee belangrijke prijzen ontvangen. De Koning Boudewijnstichting 
bekroonde ons GO-project. Binnen het Sociaal Huis werden maatschappelijk assistenten 
geselecteerd die ons GO-team gestalte geven. Het GO-team ondersteunt zeer intens en 
aanklampend kwetsbare gezinnen met kinderen die de voeling met de maatschappij kwijt 
waren. 

Voor het project waar het jongvolwassenen, met een verleden in de bijzondere jeugdzorg, 
begeleidt en onderdak verleent, kreeg het Sociaal Huis de Federale Prijs Armoedebestrijding. 
Ons Sociaal Huis werkt hiervoor samen met vzw Emmaüs en vzw Cachet. Beide projecten zijn 
intussen ook voorgesteld bij meerdere binnenlandse organisaties en gemeenten en ook op 
congressen van de Europese Sociale Netwerken. 

303. Het Sociaal Huis en het KansArmoedeNetwerk (KAN) werken actief samen om het
kansarmoedebeleid vorm te geven. Het bestuursakkoord is daarbij een belangrijke
leidraad. Het Sociaal Huis voert dit beleid zelf uit of besteedt onderdelen van het beleid
uit aan sociale organisaties en sluit daarvoor met hen convenanten af.

304. De strijd tegen de kinderarmoede is onze absolute prioriteit. We versterken daarom het
GO-team.

305. We realiseren een extra gebouw voor de opvang van jongvolwassenen in samenwerking
met Emmaüs en Cachet.

306. We voeren een kinderarmoedetoets in. Deze toets komt tot stand in samenspraak met
ervaringsdeskundigen, armoedeorganisaties en mensen in een kwetsbare positie.

307. In het Sociaal Huis vond een belangrijke reorganisatie plaats. Na een eerste gesprek waarin 
alle noden, rechten en plichten worden besproken wordt nu een vaste maatschappelijk
assistent aangewezen. Mensen worden geïnformeerd over de tegemoetkomingen waar
men recht op heeft. Ze worden samen met de betrokken diensten in orde gebracht. Deze
werking verdiepen we. Ongeacht de evolutie en vorm van de hulpvraag blijven deze
vaste maatschappelijke assistenen steeds het aanspreekpunt. Deze maatschappelijke
assistenten kunnen meer mensen helpen en de hulpvragers moeten maar een persoon
kennen.

308. Waar mogelijk voeren we automatische rechtentoekenning in. We vereenvoudigen waar
het kan ook de complexe toekenningsystemen.

309. We kijken met welke incentives of tegemoetkomingen kwetsbare mensen of mensen met
hulpvraag of zorgnood de sociale diensten van de stad gemakkelijker, sneller en met
meer vertrouwen kunnen contacteren.
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310. We zetten verder in op de verbindende professional. Deze persoon gaat gericht, actief
en outreachend aan de slag. Zo willen we de onderlinge informele steun bij kwetsbare
bewoners op lokaal vlak vergroten. Door middel van een ‘verbindende professional’
bereiken en betrekken we sociaal geïsoleerde personen. Dit is een proces van lange
adem.

311. Van cliënten van het Sociaal Huis wordt verwacht dat ze werkbereidheid aantonen. Een
hulpgeld als incentive voor de aanschaf van een fiets is zeker mogelijk voor hen die per
fiets effectief gaan solliciteren.

312. Activeren van mensen met leefloon via ervaring als leerwerknemer is prioritair. Dit maakt
mensen zelfredzaam, bezorgt hen een groter inkomen, meer zelfrespect, haalt hen uit het
isolement, geeft kansen op meer menselijke contacten en een sociaal netwerk. Indien
werk als leerwerknemer moeilijk is, kan er worden ingestapt in een vrijwilligerstraject bij
verenigingen of het vervullen van andere zinvolle taken.

313. Uitzonderlijke financiële hulpaanvragen die een tijdelijke nood oplossen moeten zeker
kunnen. Deze vragen worden in het Comité Sociale Dienst besproken op basis van een
voorstel van de sociale dienst.

314. Wanneer school- en energierekeningen maar ook medicatie en levensnoodzakelijke
producten niet betaald kunnen worden, zal op individuele basis, na onderzoek van
het gezinsbudget en het uitgavenpatroon, een beslissing worden genomen. Voor deze
toetsing herbekijken we wat de actuele menswaardige basisbehoeften en -middelen zijn
om in onze moderne samenleving te leven en te functioneren (gsm-kosten, internet, TV,...).

315. In Mechelen werken we een aanpak uit die alle mensen toegang garandeert tot (drink)
water en energie. Dit is immers een basisbehoefte en een fundamenteel recht.

316. Met het Wijkgezondheidscentrum Wel & Wee zoeken we naar een nieuwe, grotere locatie
zodat ze hun werking kunnen versterken. We onderzoeken in overleg met Wel & Wee of
een tweede wijkgezondheidscentrum zinvol is.

317. We onderzoeken samen met de sector hoe kwetsbare mensen met beperkte financiële
middelen een betere en betaalbare toegang krijgen tot geestelijke gezondheidszorg.

318. Het Sociaal restaurant Refuge heeft zijn  succes bewezen. Het bestaande aanbod van
gezonde maaltijden in de lokale dienstencentra van het Zorgbedrijf Rivierenland wordt
ook op geregelde tijdstippen in de dorpen uitgebouwd. Ook daar zullen mensen in
armoede kunnen eten tegen een laag tarief.
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319. Bij de maaltijdbedelingen van de stad en het Zorgbedrijf Rivierenland zal zoveel mogelijk
gewerkt worden met duurzame en lokale producten. Ook wordt er waar mogelijk beroep
gedaan op sociale tewerkstelling voor de voedselbereiding en samenwerking met de
plaatselijke (ouderen)verenigingen. Ook blijven we aandacht hebben voor kwalitatieve
en betaalbare baby- en kindervoeding.

320. In de voorbije periode werden de zorgfuncties van de Stad en Sociaal Huis ondergebracht
in het verzelfstandigd Zorgbedrijf Rivierenland. Het Zorgbedrijf organiseert onze
kinderopvang en thuiszorg en verzorgt de exploitatie van onze woonzorgcentra en locale
dienstencentra. Ook de mobiliteitsvoorzieningen zoals Minder Mobielen Centrale (MMC)
en Dienst Aangepast Vervoer (DAV) worden door het Zorgbedrijf uitgebouwd. Het is de
taak van het Zorgbedrijf om de betaalbaarheid van de zorg te garanderen met ‘de beste
zorg voor de beste prijs’ als leidraad. Daarbij willen we marktregulerend optreden in
onze keuzes voor de levering van optimale zorg.

321. We willen andere gemeenten uit onze regio overtuigen van de meerwaarde van
Zorgbedrijf Rivierenland en met hen nieuwe samenwerkingsverbanden afsluiten. Tevens
kan onderzocht worden of er eventueel via een statuut van gedeeld beheer met de
gebruikers of coöperatie ‘in eigen hand’ een meerwaarde kan bieden.

322. Na de vernieuwing van de diensten- en ontmoetingscentra in de wijk Mechelen-Noord
en de wijk Tervuursesteenweg willen we, indien de Vlaamse overheid een erkenning
geeft, een nieuw diensten- en ontmoetingscentrum openen in de wijk Nekkerspoel. De
vernieuwde NOVA-site is hiervoor een geschikte locatie.

323. We ondersteunen en promoten de uitbouw van een regionaal welzijnsoverleg.

324. Mechelen heeft inzake kinderopvangplaatsen de Vlaamse norm voor 2020 nu al
overschreden. In onze stad zijn nu al voor 66% kindplaatsen waar de Vlaamse norm
voor 2020 62% bedraagt. We garanderen dat we de evolutie verder monitoren en indien
nodig extra impulsen zullen geven.

325. In tijden van digitalisering zorgen we voor voldoende en uniforme «digipunten» in onder
meer het Sociaal Huis, dienstencentra of de bibliotheek. Het zijn punten waar mensen
die geen computer of internetverbinding hebben terechtkunnen en begeleid worden bij
digitale aanvragen of het afdrukken van documenten.
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F.4. Mensen met een beperking

Een stad die diversiteit omarmt moet bijzondere aandacht hebben voor mensen met een fysieke 
beperking. Deze stadsgenoten ondervinden vaak problemen van toegankelijkheid. Vaak is het 
vinden van een aangepaste woning erg moeilijk

326. Bij het vernieuwen van voetpaden, pleinen, parken en gebouwen moet er uitdrukkelijk
aandacht zijn voor de toegankelijkheid.

327. Voor de toegankelijkheid van historische gebouwen moet een toegankelijkheidstraject
uitgewerkt worden. Het Sociaal Huis en het Huis van de Mechelaar zijn vlot toegankelijk.
Nu moeten in eerste instantie de raadszaal en trouwzaal voor alle burgers toegankelijk
worden gemaakt.

328. Er wordt een gezamenlijke aankoop georganiseerd voor lichte wegneembare
‘drempelhulpen’ voor horeca en winkels waarbij de overheid een deel van het
aankoopbedrag betoelaagt.

329. Wanneer we cultuur- of sportevenementen organiseren, zorgen we ervoor dat mensen
met beperkingen op een vlotte manier kunnen participeren.

330. Er wordt een samenwerkingsovereenkomst met vzw Sjarabang afgesloten. Deze vzw
heeft een bijzonder belangrijke inclusieve werking. Zowel hun dagelijkse workshops als
het jaarlijkse kunstproeven festival kan uitgroeien tot een nationaal driedaags evenement. 
We betrekken Sjarabang ook verder bij Maanrock en bij het nieuwe driejaarlijkse
straattheaterfestival.

331. De stad ondersteunt logistiek de projecten die Foundation Mechelen opzet. Foundation
Mechelen steunt de G-sportwerkingen van Racing en KV Mechelen, maar ook de
G-werkingen voor basket, volley en andere sportverenigingen. Ook cultuurverenigingen
die werken met personen met een beperking komen in aanmerking.

332. Aangezien diversiteit zich over alle bevoegdheidsdomeinen uitstrekt, hoeft er geen
specifieke schepen van diversiteit of personen met een beperking meer te zijn. De
aandacht van het stadsbestuur zal door deze integrale visie voor deze materies groter
zijn.

333. Creatieve woonvormen waarbij personen met een beperking zelfstandig kunnen wonen
worden in grotere projecten opgelegd.



463 punten voor Mechelen
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