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G. Mechelen verbindt
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Mechelen is een superdiverse stad met meer dan 86.000 unieke mensen: jong en oud, man
en vrouw, rijk en arm, hetero en holebi, met en zonder een beperking, hoogopgeleid en
laaggeschoold en alles daar tussenin. Mechelaars hebben roots in meer dan 130 landen, we
hebben verschillende levensbeschouwelijke overtuigingen, uiteenlopende culturele tradities,
smaken en voorkeuren. Maar we hebben allemaal gemeen dat Mechelen onze thuis is. En
daarop zet dit beleid actief in.
Samenleven in grote verscheidenheid is niet altijd gemakkelijk. Onbegrip, misverstanden en
frustraties kijken gemakkelijk om de hoek of worden uitvergroot. Soms ontstaan er conflicten
en voelen mensen zich bedreigd of geïsoleerd. We mogen onze ogen daar niet voor sluiten.
Wantoestanden moeten kordaat worden aangepakt, fout gedrag gesanctioneerd. Samenleven
is trouwens nooit eenvoudig. Het lukt alleen als we daar allemaal onze nek voor uitsteken.
Eerder dan problemen uit te vergroten, kunnen we beter werk maken van oplossingen. Want
diversiteit is de realiteit van de 21e eeuw.
In tijden van angst en verdeeldheid wil Mechelen mensen verbinden. Voor ons staat voorop
dat we allemaal Mechelaars zijn, één gemeenschap in diversiteit. We willen een stad zijn waar
niet uw afkomst maar uw toekomst telt. We hebben de ambitie om van onze verscheidenheid
een sterkte te maken, een troef. Dat kan, als we samen dezelfde fundamentele spelregels en
waarden respecteren. Zij garanderen net de rechten en vrijheden van iedereen.
We moeten met en niet naast elkaar leven. Mechelen wil daarom werk maken van gemengde
scholen, buurten, sport- en jeugdclubs. Onze middelen en inspanningen gaan naar initiatieven
en plaatsen waar mensen met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten. We ondersteunen
geen gettovorming of segregatie, noch gekleurde noch witte. Op die manier bouwen we
effectief aan één Mechelse gemeenschap en wordt diversiteit een echte meerwaarde in het
leven van mensen.
De kennis van het Nederlands en de vaardigheden om actief deel te kunnen zijn van de
samenleving en de arbeidsmarkt zijn belangrijke voorwaarden om iedereen kansen te geven
en om succesvol samen te leven. In Mechelen blijft het bijbrengen van deze vaardigheden
cruciaal. Nieuwkomers worden warm onthaald en ondergedompeld in onze Mechelse
samenleving.
Mechelen wil de ‘Stad van Rechtvaardigheid’ zijn. Waar iedereen gelijk is. Een stad die mensen
niet in hokjes duwt, maar net wil emanciperen. Vanuit het inzicht dat we allemaal verschillende
identiteiten hebben en allemaal uniek zijn en zelf bepalen wie we zijn. We kijken daarom op de
eerste plaats naar Mechelen als een stad van mensen en niet van gemeenschappen.
Een stad die verbindt is ook een stad van verantwoordelijkheid. Mechelen werkt maar als
mensen mee hun nek uitsteken. We motiveren en vragen actief burgerschap. Zodat mensen
zorg dragen voor elkaar. We werken aan een cultuur van wederzijds respect. We dragen
samen zorg voor onze pubieke ruimte.
Mechelen heeft al een hele weg afgelegd. Vandaag zijn we in ogen van velen een stad van
hoop in tijden van polarisatie. We moeten op dit pad verder succes boeken. Als één stad dat
kan, dan zijn wij het.
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G.1 Sociale cohesie
334. We blijven ontmoetingsinitiatieven op niveau van straten en buurten actief ondersteunen.
Straatfeesten, buurtfeesten, bebloemingsacties,... brengen buren bij elkaar.
335. We dagen straat- en buurtcomités uit om met nieuwe en orinigele initiatieven te komen.
De beste drie realiseren we elk jaar.
336. Elk jaar plaatsen we gedurende een maand een ander dorp, stadswijk of stadsdeel in
de kijker. Alle Mechelaars zijn er dan welkom onder het motto ‘Vakantie in eigen stad’
We geven ze een extra schoonmaakbeurt en organiseren een reuzebarbecue voor alle
bewoners. We organiseren rondleidingen en maken een brochure over de geschiedenis
van de wijk en haar actuele samenstelling. We mobiliseren het verenigingsleven en
organiseren in die periode culturele en sportieve evenementen op verplaatsing.
337. Vrijwilligers zijn onze Mechelse helden. We creëren een actief platform waar vragen van
mensen en organisaties gematcht worden met vrijwilligersaanbod (« Mechelaars voor
Mechelaars »).
338. Elk jaar vieren we op de Dag van de Vrijwiliger al die mensen en worden de Mechelse
Helden verkozen en als rolmodel naar voor geschoven. Samen met de stadsartiest zijn ze
voor een heel jaar Mechelse ereburger én ambassadeur.
339. Naast Buurt-informatie-Netwerken (BIN) waar burgers mee waken over onze veiligheid,
komen er Buurt-engagements-Netwerken (BEN), waar buren samen initiatieven nemen
om de buurt gezelliger en beter te maken. Deze netwerken melden ook positieve daden
van medeburgers. Zij krijgen daarvoor geen GAS (Gemeentelijke Administratieve
Sanctie), maar een GAF (Gemeentelijke Administratieve Felicitatie) in de vorm van een
Mechelenbon.
340. We ontwikkelen een ambitieus actieplan tegen de eenzaamheid. Op de Mechelse Week
tegen de Eenzaamheid motiveren we zoveel mogelijk jeugdbewegingen om bij eenzame
mensen op bezoek te gaan, een babbeltje te slaan. Op niveau van onze dorpen en
wijken bouwen we een netwerk uit waarbij vrijwilligers eenzame mensen een keer per
week gezelschap houden.
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G.2 Superdiversiteit
341. Diversiteit is een realiteit, een deel van onze identiteit als Mechelen en bijgevolg een
evident uitgangspunt doorheen alle beleidsdomeinen. Diversiteit krijgt een volwaardige
plaats in het communicatiebeleid.
342. De geschiedenis van de migratie en de diversiteit in onze stad wordt de komende jaren
gedocumenteerd en in kaart gebracht, onder meer in samenwerking met het KADOC. Dit
kan leiden tot publicaties en/of (tijdelijke of permanente) tentoonstellingen.
343. Mechelen maakt van zijn superdiversiteit een opportuniteit, onder meer om internationale
bedrijven en dus jobs naar Mechelen te brengen. De stad zet diversiteit in als een hefboom
om een sterk klimaat van economische en culturele creativiteit tot stand te brengen dat
talent en investeringen aantrekt en start-ups in nieuwe sectoren faciliteert.
344. Het beleid stoelt niet op groepsdenken, waarbij mensen ingedeeld worden in gemeenschappen. Voor ons is elke Mechelaar uniek, hebben we allemaal verschillende
identiteiten en bepaalt iedereen zelf tot welke gemeenschap(pen) hij al dan niet behoort.
345. Mechelen en zijn beleid dragen de fundamentele waarden van onze samenleving
uit en verdedigen ze consequent: de gelijkheid van man en vrouw, de vrijheid van
meningsuiting, het respect voor de rechtstaat, de scheiding van kerk en staat, het
non-discriminatiebeginsel. Deze waarden garanderen net de vrijheid van elkeen en
beschermen de rechten van minderheden op eigen keuzes. Tegelijk kijkt het stadsbestuur
in de geest van de vrijheid en van de open samenleving hoe we de veranderende
diversiteit met respect voor die fundamentele waarden kunnen accommoderen. Vrijheid
en diversiteit zijn voor het Mechelse stadsbestuur immers twee kanten van eenzelfde
medaille.
346. Mechelen is één gemeenschap in diversiteit. We maken werk van gemengde buurten,
scholen, sport- en jeugdvereningen. Evident is er de vrijheid van vereniging en kunnen
etnisch-culturele organisaties zich ontplooien. Maar het stadsbestuur stimuleert vooral
initiatieven, verenigingen en activiteiten waar mensen met verschillende achtergronden
elkaar ontmoeten, samen initiatieven nemen en samenleven.
347. We zetten verder in op « School in Zicht ». De afgelopen jaren kon de werking meer
dan 150 gezinnen overtuigen om hun kinderen naar de school in de buurt te sturen.
Vier concentratiescholen werden daardoor opnieuw meer divers. Door middel van
dialoog, het creëren van goede randvoorwaarden en een sterke betrokkenheid van de
schooldirecties overtuigen we ouders om hun kinderen naar de concentratieschool om de
hoek te sturen. We hebben daarbij uitdrukkelijk aandacht voor het welbevinden van de
kinderen en de kwaliteit van het onderwijs. We ondersteunen daarbij zowel de ouders,
de directie als de leerkrachten. We doen dit zowel met ‘witte’ ouders richting gekleurde
scholen als met ‘gekleurde’ ouders naar witte scholen.
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348. Ons land kent evident het grondwettelijk recht inzake vrijheid van onderwijs, maar
initiatieven, zoals een school exclusief voor moslims, leiden tot een vorm van segregatie,
wat we net willen vermijden. We willen vooral de redenen waarom zulke plannen worden
geformuleerd wegwerken met een inclusief (onderwijs)beleid. We staan principieel open
voor elk pluralistisch, experimenteel onderwijsinitiatief dat uitdrukkelijk wil vertrekken
vanuit een actieve cultuur van respect voor de diversiteit en voor de levensbeschouwelijke
eigenheid van elk kind.
349. We brengen met het project « Jeugdwerk voor Alleman » meer diversiteit in onze
jeugdverenigingen. We gaan daarbij verder in overleg met de leidingsgroepen en
volwassenbegeleiders. Een concreet actieplan dat stoelt op rolmodellen, brugfiguren,
huisbezoeken, het wegwerken van drempels, vormingspakketten en opleiding en een
actieve ondersteuning vanuit het stadsbestuur moet ervoor zorgen dat de tegen 2024
onze chiro’s en scouts een spiegel zijn van onze stedelijke diversiteit. We mikken tegen het
einde van de komende bestuursperiode op minstens 200 jongeren met migratieroots die
actief zijn bij Chiro en Scouts. Deze jeugdbewegingen zijn immers de ideale omgeving om
vertrouwd te geraken met diversiteit, vriendschappen op te bouwen en maatschappelijke
vaardigheden op te bouwen.
350. J@M blijft een belangrijke hefboom om kinderen, ook uit meer kwetsbare gezinnen,
kansen te bieden. Met haar gedecentraliseerde werking in verschillende wijken zorgt
J@M voor een zinvol vrijetijdsaanbod, een veilige en aangename plek waar jongeren
zich thuis voelen en zich kunnen ontspannen. Tegelijk zet J@M in samenspraak met de
scholen en waar nodig ook in op huiswerkbegeleiding, ouderlijke betrokkenheid en het
bijbrengen van maatschappelijke vaardigheden. J@M is een organisatie die ook actief
inzet op gendergelijkheid, een plek waar jongens en meisjes gelijk zijn en waar diversiteit
centraal staat. De uitdrukkelijke ambitie is empowerment : het creëren van meer kansen
en sociale mobiliteit.
351. De komende jaren start de stad Mechelen samen met J@M een nieuwe, unieke
jongerenplek die zich expliciet richt tot jongens en meisjes. Waar elders vaak vanuit de
logica van jongens vertrokken wordt en dan bruggen worden geslagen naar meisjes,
doen we hier net het omgekeerde. Dit jeugdhuis moet symbool staan voor de kracht van
vrouwen, moet meisjes aanmoedigen hun plaats op te eisen en leiding te nemen in onze
stad.
352. Sport is een hefboom voor ontmoeting en integratie. Het brengt jongeren discipline, ambitie,
fairplay, doorzettingsvermogen en sociale vaardigheden bij. Steeds meer sportclubs
zijn ontmoetingsplaatsen voor mensen met een diverse achtergrond. Wij moedigen die
evolutie aan en ondersteunen ze waar nodig. Steeds meer clubs gaan nog een stap
verder en willen naast hun sportief engagement ook expliciet sociale doelstellingen
nastreven: kwetsbare jongeren uit hun isolement halen, huiswerkbegeleiding, positief
leren omgaan met diversiteit, een actieve rol spelen in het buurtweefsel van hun
clublokaal. We ondersteunen clubs die meer willen inzetten op diversiteit met expertise
op vlak van ouderparticipatie, cultuursensitieve vraagstukken en/of de maatschappelijke
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setting van bepaalde gezinnen. We zetten onze diversiteits- medewerkers in om deze
clubs bij te staan en we leiden vrijwilligers uit die clubs op. We onderzoeken of we een
gelijkaardig project als “Jeugdwerk voor Alleman” kunnen uitbouwen in samenwerking
met de Vlaamse overheid.
353. Vandaag hebben reeds 20% van onze ambtenaren een migratie-achtergrond. Dat
percentage neemt jaarlijks toe. Ook het middenkader wordt meer divers. Met een
actieplan zetten we deze positieve evolutie verder zodat het ambtenarenkorps tegen
het einde van de volgende bestuursperiode een juiste spiegel is van de diversiteit in
onze stad. De kwaliteit van de individuele kandidaat blijft steeds het doorslaggevende
aanwervingsscriterium, maar een positieve attitude ten aanzien van diversiteit kenmerken
zowel het personeelsbeleid en de ondernemingscultuur van de stad. Zo werken we
maximaal onnodige drempels weg en investeren we in opleiding op het vlak van
interculturaliteit. Gemengde jury’s bevorderen gender- en cultuurneutrale beoordeling.
We screenen aanwervings- en bevorderingstesten op hun cultuurneutraal karakter.
Naast diplomavoorwaarden worden Elders Verworven Competenties (EVC) volkomen
naar waarde geschat in het aanwervings- en bevorderingsbeleid.
354. Vandaag is er te weinig diversiteit bij de politie, ook bij de politie Mechelen-Willebroek. Een
politie functioneert nochtans het best wanneer de samenstelling van haar korps divers is.
Want dat versterkt zowel het vertrouwen van mensen in de politie als de informatiepositie
van het korps. Diversiteit in het korps is dus zowel goed voor de gelijke kansen als voor
de veiligheid in onze samenleving. We zitten met de hogere overheid aan tafel, omdat
het aanwervingsbeleid op de eerste plaats een federale aangelegenheid is. We werken
aan voortrajecten, wegwerken van drempels en stagekansen voor mensen die interesse
hebben in politiewerk. We werken aan een upgrade van de recruteringscampagne ‘The
Force van Mechelen’.
355. We versterken een positieve diversiteitscultuur bij de politie, zowel in het commissariaat
als op het terrein, onder meer met extra vorming en trainingen. We zetten het registreren
van identiteitscontroles verder en laten ons daarbij extern begeleiden.
356. In Mechelen is er geen plaats voor racisme en discriminatie. Dat geldt voor discriminatie
op grond van gender, leeftijd, levensbeschouwing of religie, seksuele voorkeur, etnischculturele achtergrond of ten aanzien van mensen met een beperking. We voeren
hierrond een actief sensibiliseringsbeleid en treden actief op tegen discriminatie en
racisme, waar we nauw samenwerken met het Openbaar Ministerie. Via toegankelijke
en laagdrempelige meldpunten motiveren we mensen om klacht in te dienen wanneer ze
hiermee worden geconfronteerd.
357. We voeren praktijktesten in op de private huurmarkt en de arbeidsmarkt. We doen
daarbij beroep op professionele en academische ondersteuning. We richten ons zowel
op discriminatie omwille van etnisch-culturele achtergrond, seksuele geaardheid,
discriminatie van mensen met een beperking en mensen met een vervangingsinkomen.
Samen met UNIA werken we aan een begeleidingstraject voor hardleerse overtreders
van de discriminatiewetgeving.
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358. Mechelen is een stad waar mannen en vrouwen, jongens en meisjes niet alleen gelijk en
gelijkwaardig zijn, maar ook samen leven, samen werken en samen vrije tijd doorbrengen.
We wijzen afzonderlijke werelden voor de twee seksen af. We voeren een actief
gendergelijkheidsbeleid en gaan in tegen elke vorm van segregatie op basis van gender,
seksisme en vrouwonvriendelijke denkbeelden. De stad waakt erover dat in Mechelen
meisjes dezelfde kansen krijgen als jongens en dat ze niet worden uitgesloten. De acties
tegen seksuele intidimatie en geweld worden verder gezet.
359. Mechelen voert een actief LGBT-beleid. Ze ondersteunt holebi-organisaties en brengt
hen in contact met andere verenigingen en scholen. De politie treedt kordaat op tegen
elke vorm van homofoob geweld en zorgt voor een adequaat onthaal van de slachtoffers.
360. We onderschrijven het belang van positieve rolmodellen. Ze doorbreken vooroordelen en
bieden perspectief aan mensen die vandaag nog moeten opboksen tegen discriminatie
en achterstelling. In het beleid van de stad en in onze communicatie brengen we
rolmodellen dan ook actief in beeld.
361. Nieuwkomers verdienen een warm onthaal in onze stad. Samen met Welcome in Mechelen
werken we verder aan een goed onthaal voor vluchtelingen. Het succesvolle buddyproject,
waarbij vrijwillige Mechelaars en nieuwkomers gedurende een afgebakende periode
samen optrekken en zo de stad en elkaar beter leren kennen, zetten we verder.
362. Het jeugdhuis ROJM blijft ook de komende jaren een belangrijke partner voor de stad.
Moeilijk bereikbare en vaak kwetsbare jongeren vinden hun weg ernaar toe. Het biedt
deze jongeren een thuis aan en een plek waar ze zich kunnen ontspannen. Maar ROJM
heeft tegelijk de ambitie om jongeren te helpen wanneer ze geconfronteerd worden met
achterstelling, discriminatie, conflicten problemen. We willen ROJM de volgende jaren
nog verder zien evolueren waar een jeugdhuis waar alle jongeren van het superdiverse
Mechelen zich thuis voelen. Respect voor diversiteit is daarbij het uitgangspunt. Het moet
verder inzetten op gendergelijkheid en meer inspanningen doen om meisjes en jonge
vrouwen volwaardig te betrekken bij de werking en in haar organisatie.
363. We zetten de inspanning van het actieplan Nederlands onverdroten verder. Zonder een
behoorlijke kennis van het Nederlands kan men immers moeilijk volwaardig deelnemen
aan het sociale leven, is men beperkt in zijn contacten met anderen en heeft men
onvoldoende kansen op de arbeidsmarkt. Voor anderstalige nieuwkomers die in Mechelen
komen wonen is dus de kennis van het Nederlands cruciaal. Een actieve politiek inzake
Nederlands combineren we met een grote waardering voor meertaligheid. Ons streefdoel
tegen 2024 is dat 85 procent van de Mechelse kinderen ook het Nederlands als thuistaal
hanteren. Tegelijk gaan we niet verkrampt om met taal thuis en elders. Meertaligheid is
immers een troef, de kennis van de taal van ouders en voorouders zelfs een meerwaarde.
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364. 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.

•

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.

•

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

G.3. Kinderen en jongeren
Mechelen Kinderstad is een begrip geworden. Onze stad telt ook steeds meer jonge gezinnen,
kinderen, tieners en jongvolwassenen. Dat maakt onze stad levendig en bruisend. Hier wordt
de toekomst gemaakt. Jonge mensen die zich kunnen ontplooien en van hun jeugdjaren kunnen
genieten worden gelukkige mensen. En een stad die een echte thuis is voor jonge gezinnen, is
een aangename stad voor alle mensen.
365. We willen alle Mechelse kinderen binnen de 400 meter van hun woning een speelpleintje
aanbieden en 80 procent van hen zelfs op een afstand van minder dan 250 meter.
Daarvoor breiden we het aantal speelplekken verder uit, in de eerste plaats in
dichtbevolkte wijken en buurten met kleine of geen tuintjes. We leggen bij de inrichting
de nadruk op natuurlijke speelelementen.
366. De voorbije jaren werden verschillende nieuwe speelbossen gerealiseerd. De volgende
bestuursperiode komen er zes nieuwe speelbossen bij.

•

Vrouwvlietbos (aan Vrouwvliet en ziekenbeemden), Centrum

•

Hombekerbos (Zemsteweg naast nieuwe Chirolokalen), Hombeek

•

Galgenbergbos (tussen Oude Pleinstraat en Kurassiersstraat), Noord

•

Bethaniënbos (tussen Dijle en Battelsesteenweg), Battel

•

Stuivenbergbos (tussen Vaart, Uilmolenweg en Stuivenbergbaan), Zuid

•

Zennebeemdbos (tussen E19 en Zennebeemden), Zuid
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367. Het label «Mechelen Kinderstad» wordt verder uitgewerkt als een rode draad doorheen
het Mechelse beleid, met onder meer toeristische wandelingen, museaal beleid, horeca,
sport- en cultuuraanbod op maat van kinderen en jonge gezinnen.
368. De jaarlijkse kinderspeeldag blijft het vlaggenschip van «Mechelen Kinderstad».
369. Rommy Rombout wordt verder ingezet en uitgewerkt als icoon voor het kindvriendelijke
Mechelen.
370. Kindvriendelijkheid wordt een horizontale lijn doorheen alle beleidsdomeinen. Tegelijk
bundelen we alle diensten met betrekking tot kinderen in het Sociaal Huis: Kind & Gezin,
Opvoedingswinkel, Speel-o-theek,...
371. Dankzij Technopolis, Planckendael, Speelgoedmuseum, kinderboerderij Tivoli en
Figurentheater De Maan beschikken we over ijzersterke troeven. We investeren in een
goede samenwerking met deze belangrijke ambassadeurs in onze stad.
372. Het Speelgoedmuseum wordt ondergebracht in het stadhuis. Daarmee wordt een
belangrijke publiekstrekker naar het hart van de stad gebracht, zodat een gecombineerd
bezoek museum en stad evident wordt. Mechelen is de eerste stad die haar stadhuis
letterlijk aan de kinderen aanbiedt.
373. Ouders staan centraal in het opvoedingstraject van kinderen en jongeren. Wij zetten in
op het ondersteunen van ouders, onder meer met de opvoedingswinkel, kinderopvang,
huiswerkbegeleiding en vele andere projecten. Tegelijk en in het belang van het kind wil
Mechelen ouders ook aanspreken op hun verantwoordelijkheid.
374. We zorgen voor veilige uitgaansmogelijkheden voor jongeren en bouwen daarom
het project Nachtraven verder uit. Het zorgt voor veilige fietsverbindingen van een
naar uitgaansbuurten en -plekken met aangepaste verlichting. Op strategische
plekken installeren we verdeelautomaten met fietslichten. Er komen ontmoetings- en
belevingsplekken langs drukke fietsverbindingen zodat men ‘s avonds en ‘s nachts in
groep van en naar huis kan rijden naar fuiven en het stadscentrum. Er komt een ID-scan
in De Club.
375. We voorzien premies die eigenaars aanmoedigen om hun zaaltjes fuifklaar te maken.
376. We bouwen de site tussen Dijle, Afleidingsdijle en N15 verder uit tot het Mechelse
jongereneiland Transit M. We herlocaliseren het aanwezige transportbedrijf. In de plaats
kan een nieuwe (afdeling van de) hogeschool komen met ruimte voor creatieve, jonge
ondernemers. Behoudens de standplaats voor autobussen (voor toeristen) verdwijnt de
asfaltparking. Het wordt een groene hang- en evenementenplek.
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377. We breiden het skatepark Douaneplein uit met streetskate en installeren op de site
verlichting met tijdsturing. We onderzoeken de haalbaarheid van een grote indoor
skateruimte in de buurt van het station en een kleiner skatepark aan de andere kant van
de stad.
378. We zorgen voor extra en actieve ondersteuning van jeugdbewegingen wanneer ze
kampen met leidingtekort, om nieuwe leden aan te trekken, bij het aanleveren van ideeën
om centen in het bakje te brengen, bij nieuwe initiatieven onder meer in het aantrekken
van kwetsbare jongeren of bij het ontwikkelen van een succesvol diversiteitsbeleid.
379. We ondersteunen nieuwe vormen van jeugdwerk, bijvoorbeeld door te kiezen voor een
laagdrempelige overeenkomst op maat voor jongeren met een goed idee.
380. Het huidige subsidiesysteem voor nieuwbouw en renovatie van jeugdlokalen wordt verder
gezet.
381. We breiden het aanbod voor tieners uit (Jonge Wolven), verzamelen en communiceren
de bestaande initiatieven.
382. Er komen extra netwerkmomenten tussen jeugdverenigingen in navolging van de Dag en
Nacht van de Jeugdbeweging.
383. We werken nauw samen met de Jeugdraad als decretaal erkend en verplicht adviesorgaan.
We experimenteren met nieuwe instrumenten om participatie van jongeren te bevorderen.

G.4. Senioren
Mensen leven langer en dat is een fantastische zaak. Iedereen wordt op een andere manier oud,
heeft andere interessen en behoeften. Sommige mensen zijn mondig, actief en onafhankelijk,
andere zorgbehoevend.
Voor steeds meer mensen is het einde van de professionele carrière het begin van een tweede
jeugd. Het zijn mensen die opgroeiden in de sixties, de eerste ontzuilde generatie. Ze delen
opvallend veel waarden en hebben een erg gelijklopende levenservaring als 20-25- jarigen.
Ze zijn actief, leer- en reisgierig. Ze willen zich vaak nog inzetten en nuttig bezig zijn. Voor
deze mensen moet een volledig nieuw aanbod worden gecreëerd: eerder dan te praten over
assistentiewoningen hebben ze misschien behoefte aan een clubhuis voor de tweede jeugd.
De zorgnoden worden vandaag meestal op heel wat latere leeftijd belangrijker. Nieuwe
domotica, zorg op maat, assistentie- en kangoeroewoningen moeten toelaten mensen
zo lang mogelijk thuis of in een andere vertrouwde omgeving te laten leven. Maar ook
woonzorgcentra moeten zich radicaal aanpassen aan een nieuwe, mondige, hoger opgeleide
en geëmancipeerde generatie senioren.
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384. We breiden in overleg met de ouderenverenigen het vrijetijdsaanbod voor senioren uit. We
creëren een sterk aanbod culturele en educatieve activiteiten die tegelijk sociaal contact
en ontmoetingen faciliteren: lezingen, cursussen en voorstellingen. Daarbij houden we
rekening met het feit dat een groeiende groep oudere Mechelaars (hoog)opgeleid zijn en
hogere eisen stellen aan het aanbod. Dit aanbod vindt zoveel mogelijk overdag plaats.
385. De bibliotheek werkt bijzondere programma’s uit voor senioren. Het is een natuurlijke
ontmoetings-, studie- en verblijfsplek voor oudere Mechelaars die zich willen vormen.
386. We onderzoeken of we geen club of werking voor de tweede jeugd kunnen uitbouwen,
waar vroeg-gepensioneerden een ontspannings- en ontmoetingsruimte hebben
op hun maat. Uit onderzoek blijkt immers dat deze generatie heel wat waarden en
cultuurpatronen deelt met twintigers: ze reizen veel, willen genieten en nieuwe ervaringen
opdoen, mensen leren kennen.
387. We creëren een sterk aanbod voor oudere Mechelaars die zich als vrijwilliger willen
nuttig maken en hun kennis en ervaring ten dienste willen van de samenleving. We
denken daarbij aan naschoolse studiebegeleiding, budgetbegeleiding, buddyprojecten,
enzovoort.
388. We werken intergenerationele culturele en maatschappelijke projecten uit en bouwen
allianties, waarbij jonge en oudere Mechelaars samenwerken aan een betere stad,
ervaringen uitwisselen en zich ontspannen.
389. Bij de aanleg van de publieke ruimte wordt er meer rekening gehouden met de noden
van senioren. Waar nodig worden de nodige aanpassingen aangebracht:

•

We plaatsen banken met leuningen, zodat het zitcomfort van senioren verbetert.

•

We maken voetpaden rolstoel- en rollatorvriendelijk, met afschuinde boorden (zie eerder).

•

We plaatsen extra sanitaire voorzieningen in de publieke ruimte.

390. Het proefproject waarbij we in samenwerking met de plaatselijke verenigingen in alle
dorpen enkele keren per maand warme maaltijden aanbieden, wordt verdergezet via
een project “Dienstencentrum on Tour”.
391. Elk dorpshuis en ontmoetingscentrum krijgt een defibrillator.
392. We zorgen ervoor dat deelnemers aan activiteiten in dienstencentra ook digitaal kunnen
inschrijven en giraal kunnen overschrijven.
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393. We versterken de inspraak van de bewoners in de woonzorgcentra door het verder
uitbouwen van de bewonersraden. We onderzoeken hoe de zorg meer afgestemd kan
worden op de noden en wensen van de bewoners. Zo stimuleren we de zelfredzaamheid,
bijvoorbeeld met glijdende eeturen. In afwachting van de nieuwbouw en de nieuwe
werking installeren we in het Hof van Egmont een kleine gemeenschappelijke keuken
per verdieping zodat bewoners die het zelf willen voor hun ontbijt en avondeten kunnen
zorgen. Er komen kleine ontmoetingshoekjes en we kijken hoe we bewoners kunnen
betrekken bij de was en het herstelwerk in het woonzorgcentrum.

G.5. Singles
394. We houden rekening met de groeiende groep van alleenstaanden in onze stad. We
plannen in ons beleid een singlereflex die bij elke nieuwe regel eerst aftoetst of de
(financiële) consequenties niet te belastend zijn voor alleenstaanden (al dan niet met
kinderen).
395. Mensen die op een adres als enige gedomicilieerd zijn krijgen al een singlebon ter
waarde van 25€ in de vorm van een Mechelenbon. We breiden het gebruik ervan ook
uit naar evenementen die specifiek door de stad georganiseerd worden en die voor
alleenstaanden dan kunnen bezocht worden met korting van de 25€.
396. De zoektocht naar een betaalbaar huis of appartement is niet makkelijk. Daarom
versterken we het aanbod voor alleenstaanden door te investeren in pilootprojecten die
wonen boven winkels, co-housing en kangoeroewonen aanprijzen.
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