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De stad Mechelen heeft de voorbije jaren sterk ingezet op informatie, participatie en cocre- 
atie van het beleid. Soms ging het om eenmalige experimenten, andere keren om duurzame 
projecten. 

Zo werkten we onder meer met jaarlijks terugkerende, algemene bewonersvergaderingen in 
alle wijken en dorpen. Burgers konden zelf beslissen over de prioritaire projecten in hun buurt. 
De invulling van de nieuwe bibliotheek en museum Buysleden kwam tot stand door middel 
van referentiegroepen met geëngageerde burgers. In de wijk Nekkerspoel werd een groot 
participatieproject opgestart met ambassadeurs per straat, met een groot referendum, twee 
actiegroepen en budgetgames. Straten werden heraangelegd met actieve cocreatie van 
buurten. Mechelenmakers krijgen ondersteuning en middelen om hun sociale cohesieprojecten 
uit te voeren. Bij de aanleg van parken en tuinen worden steeds intensieve participatietrajecten 
doorlopen. 

Die aanpak heeft heel positieve effecten op de stedelijke cultuur. Dat blijkt uit de resultaten 
van de Vlaamse stadsmonitor. Nergens is het vertrouwen in het stadsbestuur zo groot als in 
Mechelen. De bereidheid om mee te praten met het stadsbestuur is tussen 2008 en 2017 in 
Mechelen opvallend gestegen van 38% (de laatste plaats op 13 centrumsteden) naar 48% 
(derde beste stad). De tevredenheid over het consulteren van  inwoners is nergens hoger dan 
in Mechelen. Na Antwerpen zijn er ook nergens zoveel digitale contacten tussen burger en 
lokale overheid als in Mechelen.

We willen Mechelen de komende jaren verder uitbouwen tot het partipicatielabo van 
Vlaanderen. We willen behouden wat reeds goed werkt, versterken wat beter kan en 
experimenten die goed resultaat opleverden duurzaam maken. Tegelijk willen we flexibel blijven 
experimenteren. Participatie en cocreatie is immers op de eerste plaats een instelling, meer 
dan een methode: de bereidheid je kwetsbaar op te stellen, op zoek te gaan naar knowhow 
en creativiteit in de stad, de bereidheid bij te sturen, de wil om te luisteren, de flexibiliteit bij te 
sturen, de wijsheid om doel en middel van elkaar te scheiden.

397. 397. Het stadsbestuur gebruikt de meest kleinschalige inspraakformule, namelijk 
huiskamergesprekken, om contact te houden met buurten en mensen. Het College 
van Burgemeester en Schepenen organiseert maandelijks huiskamergesprekken bij  
Mechelaars thuis rond een concrete thema’s. Op die manier doen we jaarlijks minstens 
vijftig van die gesprekken. Gedurende één bestuursperiode gaat het over minstens 300 
huiskamers, 3000 Mechelaars of meer dan vijf procent van alle meerderjarigen.

398. 398. Elk half jaar staat één van onze twaalf wijken en dorpen in de kijker. Er wordt 
een tijdelijk en verplaatsbaar activiteitencentrum opgericht. We organiseren er sportieve, 
sociale en culturele activiteiten: een wijk- of dorpsfeest, wandelingen met gidsen, andere 
wijken en dorpen komen op bezoek. Gedurende zes maanden is die wijk of dorp het 
centrum van de stad.

399. 399. Het schepencollege strijkt er projectmatig neer. Ze organiseren met de 
gemeenteraadsleden een wijkwandeling, kijken naar de pijnpunten, gaan in dialoog met 
de wijk. Welke plannen zijn er? Welke noden? Wat zijn de pijnpunten en de mogelijkheden? 
Wat leeft er? Een wijkwandeling, een degelijke analyse, een participatiemoment. De 
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Mechelse stadsadministratie blijft een hele week actief in de wijk en we organiseren er 
een schepencollege en gemeenteraadscommissie op verplaatsing. Tegelijk organiseren 
we een grote schoonmaakactie. Zo komt het stadsbestuur op één bestuursperiode 
structureel twee keer een volle week in elke wijk en elk dorp.

400. Tijdens de bestuursperiode organiseren we drie grote stadsdialogen. Daarin gaan
we actief in debat en organiseren we een stadsbrede participatie. Telkens rond een
belangrijk thema: hoe haalt iedereen een diploma? Hoe maken we verder de omslag
naar een klimaatneutrale stad? Hoe ontwikkelt onze ruimtelijke ordening zich op lange
termijn? Hoe zorgen we voor veilige buurten waar iedereen thuis is?

401. Naast informatievergaderingen of het referendum zet het stadsbestuur in op modellen
van deliberatieve democratie. Meer dan bij de klassieke participatiekanalen is daar
een echt gesprek mogelijk en worden er samen voorstellen geformuleerd. Dat kan op
projectbasis of meer structureel. Elk jaar loten we 50 of 100 Mechelaars om ze te laten
functioneren als feedbackkabinet voor college en gemeenteraad. Ze komen regelmatig
samen om thema’s te bespreken en aanbevelingen te formuleren.

402. De buurt is het toekomstige basisniveau om Mechelaars inspraak te geven. Buurten
zijn vaak meer natuurlijke samenlevingsverbanden dan een abstracte wijk. In plaats
van 12 wijken en dorpen moeten we naar evolueren naar een model met 88 buurten.
Bijvoorbeeld: in plaats van Mechelen-Noord werken met Kauwendaal, Otterbeek, Tivoli,
Oud-oefenplein, Pennepoel, Caputsteen, Galgenberg, Katanga, Molenberg en achter
de Racing. We brengen de bestaande buurtcomités in kaart , betrekken ze actiever bij
het beleid en brengen hen ook regelmatig samen zodat ze elkaar leren kennen en goede
praktijken kunnen uitwisselen.

403. Binnen de stadsorganisatie creëren we een nieuwe functie: die van de engagementscoach 
of netwerkmakelaar. Hij promoot organisaties (bijvoorbeeld tijdens de welkomstmomenten 
voor nieuwe Mechelaars), matcht vraag en aanbod en adviseert verenigingen in hun
vrijwilligersbeleid. Deze engagementcoach wijst Mechelaars die zich willen engageren
de weg en brengt verenigingen in contact met nieuwe vrijwilligers. Bijzondere
uitdaging bij veel organisaties is het vergroten van de diversiteit. Tegelijk creëert de
engagementscoach ook een platform waar niet alleen organisaties maar ook mensen
met elkaar in contact komen (“Mechelaars voor Mechelaars”). Engagement loopt immers
niet alleen via verenigingen maar kan ook rechtstreeks tussen mensen worden ingevuld.

404. In Mechelen is iedereen commissaris. Bewoners gaan mee beslissen over een deel van
de inzet van politie en preventie in hun omgeving. Ze zijn immers ervaringsdeskundige en
kennen vaak het best de pijnpunten in hun wijk of buurt. Zo werken we samen aan de
veiligheid en versterken we het vertrouwen tussen burger en politie, een vertrouwen dat
in Mechelen volgens de stadsmonitor al hoog is.
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405. We versterken de cultuur om steeds netwerken uit te bouwen wanneer we maatschap-
pelijke uitdagingen willen aanpakken. We vertrekken van het inzicht dat de meeste
knowhow en creativiteit zich in de stad en zich niet op het stadhuis bevindt. Bijvoorbeeld:

• Om ons winkelcentrum sterk te houden, bouwen we in de beleidsontwikkeling een sterke en
functionele dialoog uit met handelaars, hun comités, onze culturele sector, toerisme, Mechelen 
Kinderstad en private kenniscentra.

• Om segregatie tegen te gaan zetten we in op de ervaring van sport- en jeugdverenigingen,
scholen en bedrijven.

• In de organisatie van stedelijke evenementen trekken we de lijn door om daarbij zoveel
mogelijk geëngageerde Mechelaars, kunstenpartners, ondernemers en experten te betrekken.

406. Mechelen kiest tweejaarlijks een stadsartiest. Hij of zij neemt het voortouw met enkele
creaties met en voor de stad. Maar voortaan willen we elke stadsartiest ook uitdagen
om de stad en het beleid te challengen, te prikkelen. De kunsten hebben net immers die
kracht: om uit te dagen, om conventies in vraag te stellen. De manier waarop beslist de
stadsartiest zelf, maar we nodigen hem of haar uit om ook volop een rol op te nemen in
het maatschappelijk debat.

407. Participeren is een werkwoord. We moeten blijven zoeken naar nieuwe manieren van
participatie, zowel naar vorm, doelgroepen als naar inhoud: budgetgames, experten-
panels,... We stellen ons open voor experimenten en voorstellen vanuit de samenleving.

408. We herdenken en versterken de werking van de gemeenteraad. We streven naar cohe-
rente bevoegdheidspakketten voor elke schepen. In de gemeenteraad richten we acht
commissies op, één per schepen. In die commissies worden gemeenteraadsleden inten-
sief betrokken bij het beleid. Zo’n een-op-eenrelatie moet de gemeenteraad versterken.
In de gemeenteraad proberen we elke maand een thematisch debat te voeren dat die-
per graaft en meer op hoofdlijnen een beleid uitdiept.

409. Burgerparticipatie kan ook verder gaan dan ‘alleen maar’ inspraak. Heel wat burgeri-
nitiatieven zijn tot meer in staat. Met een ‘uitdaagrecht’ kunnen we hen de kans geven
om een alternatief voorstel in te dienen voor de uitvoering van collectieve voorzieningen.
Een concept voor het buurtpark? Een app voor de stad? Een lokale voedselstrategie?
Een invulling voor het wijkhuis? Met een versterkte vorm van het uitdaagrecht, een ‘over-
namerecht’, kunnen we lokale verenigingen of buurtbewoners zelfs het recht gunnen om
maatschappelijke opdrachten over te nemen. Lukt het niet, dan kunnen we nog zoeken
naar een andere, meer klassieke oplossing of actor.
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