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I.1. Duurzaamheid en klimaat
De ondertekening van de eerste Europese burgemeestersconvenant heeft geleid tot een 
boost aan initiatieven om deze ambities te realiseren (tegen 2020 20% minder CO2, 20% 
eigen groene energieproductie en 20% minder energieverbruik ). De ondertekening van de 
tweede convenant moet een doorstart zijn voor een bijzonder ambitieus duurzaam Mechels 
klimaatbeleid. 

Deze ondertekening stelt de ambities scherper. We engageren ons tot een globale aanpak 
in het tegengaan van de klimaatverandering (mitigatie) en we nemen maatregelen om de 
effecten ervan op te vangen (adaptatie). Binnen de twee jaar na ondertekening stellen we 
een Actieplan voor Duurzame Energie en Klimaat voor met als doel tegen 2030 onze CO2-
uitstoot met minstens 40 à 50% te verlagen en onze stad en burgers weerbaar te maken tegen 
de effecten van de klimaatverandering.

Onze ambitie is om ten laatste tegen 2050 een klimaatneutrale stad te zijn. De komende jaren 
zetten we ook in op een drastische reductie van de emissies van de eigen stadsdiensten (85% 
minder tegen 2030). Want Mechelen moet een klimaatleider zijn. We scherpen daarom onze 
ambities en acties verder aan. 

410. Het thema duurzaamheid blijft een horizontale doelstelling en een belangrijke kerntaak
voor de stad. Haar ambities en alle projecten of keuzes worden hieraan getoetst.

411. We bundelen het lokaal klimaatbeleid, zowel ambtelijk als politiek. Ook de bevoegdheid
duurzaamheid, klimaat en energie blijft behouden. Het middenveld en de Mechelse bur-
gers worden actief betrokken. Een slimme klimaatstrategie moet per definitie één zijn van
cocreatie.

412. We blijven onze ambities uitdragen in binnen- en buitenland. In 2018 was de stad één
van de vier genomineerden voor de Green Leaf Award van Europa.  Volgende keer win-
nen we deze prestigieuze Europese prijs. Deze prijs is geen doel op zich, maar het moti-
veert ons om onze ambities inzake duurzaamheid nog aan te scherpen.

413. De Europese projecten om onze ambities te realiseren hebben duidelijk hun meerwaarde
bewezen en worden actief verder gezet om hefbomen in hand te hebben om te sensibi-
liseren (renovatiemobiel), duurzaam te benoveren (blokrenovaties), eigen groene energie
te produceren (het project “Zonneklaar) en C02 te besparen (campagne Mechelen kli-
maatneutraal).

414. We zetten in op een rollend fonds en bouwen zo middelen op om initiatieven financieel
te kunnen ondersteunen (deel van de uitgespaarde winst op de energiefactuur wordt
geherinvesteerd).
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415. Windmolens op Mechels grondgebied zijn eindelijk binnen handbereik. Nu de
overeenkomst door de windenergiepartners getekend is,  ligt alles klaar voor de eerste
windmolens in onze stad. De ambities in het kader van eigen groene energieproductie
worden aangescherpt. We gaan voor een verdubbeling van de groene stroomproductie
met PV-panelen tegen 2024. Wanneer we meerdere windmolens realiseren op ons
grondgebied, is een enorme verhoging van de groene energieproductie bijzonder
haalbaar.

416. We willen een proeftuin zijn in onze eigen projecten maar ook in nieuwe woonontwikkelingen 
om nieuwe technologieën te introduceren (zonnepanelen, windenergie, warmtepompen,
opslag batterijen , .. ).

417. We formulerenstrategieën hoe we met Mechelen kunnen evolueren naar een stad
zonder fossiele brandstoffen met daarin duidelijke dooelstellingen en details van een
gebiedsgerichte aanpak.

418. Bij projecten inzake hernieuwbare energie voorzien we altijd minstens een deel
burgerparticipatie, waardoor Mechelaars mee deel kunnen zijn van de klimaatoplossing.

419. De campagne Mechelen Klimaatneutraal waarbij al 4800 gezinnen actief worden
betrokken, wordt uitgebreid met ambities voor de klimaatadaptatie waarbij waterbuffering,
bewaren open ruimte en vergroenen sleutelbegrippen zijn.

420. Op basis van de gerealiseerde thermokaart rollen we een dakisolatieprogramma uit.  Via
energieleningen vanuit AGB Energiepunt voor de doelgroepen en via het rollend fonds
voor niet-doelgroepen isoleren we zoveel mogelijk Mechelse daken. We formuleren op
dat vlak een ambitieuze doelstelling voor 2025 en 2030.

421. Het succes van de verschillende duurzame samenaankopen willen we verderzetten en
uitbreiden. Naast groene stroom, zonnepanelen, elektrische toestellen, isoleren, … zetten
we ook in op warmtepompen, groendaken, …

422. Het succes van de reglementen van ‘Paraat voor het klimaat’ en ‘Klimaatneutrale
initiatieven’ wordt verdergezet en uitgebreid met de bedrijven als nieuwe doelgroep.

423. AGB Energiepunt blijft een belangrijke partner voor de stad om energieleningen aan te
bieden aan kansengroepen en nieuwe initiatieven te ondersteunen.

424. Met o.a. het Hombeeks plateau en de aanwezige landbouw kunnen we  inzetten op lokale
en duurzame voedselstrategieën (korte keten realiseren, biolandbouw stimuleren,…).
Onze kinderdagverblijven en woonzorgcentra zijn de eerste plaatsen waar we inzetten
op lokale duurzame voeding.
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425. We stellen herbruikbare bekers ter beschikking bij ondermeer fuiven, evenementen, in
De Loods, De Club en bij de uitleendienst. Zeker bij stedelijke evenementen kiezen we
resoluut voor duurzaamheid (zie eerder).

426. Stadsontwikkelingsprojecten en stadsvernieuwingsprojecten zorgen er mee voor dat
de energietransitie een duw krijgt in onze stad door vernieuwende technieken – zoals
bijvoorbeeld het gebruik van aardwarmte - mee op te nemen in de nieuw te ontwikkelen
stadsdelen aan Ragheno, Comet, Eandis, enzovoort.

427. Gezien de voordelen ondersteunen we initiatieven rond collectieve renovatie van
woningen.

428. We ondersteunen sociale huisvestingsmaatschappijen bij een grondigere en snellere
energetische renovatie van sociale woningen in onze stad.

NOOT: Aangezien duurzaamheid een horizontale doelstelling is, zijn heel wat acties ondergebracht bij 
de andere thema’s in dit programma. Mobiliteit is de grootste uitdaging voor ons lokaal klimaatbeleid. 
De ambities daaromtrent vind je onder het thematische hoofdstuk. Uiteraard is ook de uitbouw van een 
nationaal natuurpark regio Mechelen een cruciaal onderdeel van onze klimaatstrategie.

I.2. Financiën
De voorbije jaren hebben we intensief geïnvesteerd. Dat was noodzakelijk. Veel van de 
bestaande infrastructuur was totaal versleten en dringend aan vervanging toe. Net zoals bij 
een onderneming zijn stedelijke investeringen noodzakelijk om nieuwe inkomsten te genereren. 
Investeringen hebben onze stad uit een diep dal gehaald. Investeren heeft bedrijven en 
gezinnen aangetrokken waardoor de stad Mechelen vandaag een welvarende referentiestad 
is. Bij onze verkiezing tot overheidsorganisatie van het jaar 2017 haalde de jury expliciet onze 
investeringspolitiek aan als motivatie voor onze nominatie. 

Om deze investeringen mogelijk te maken heeft de stad leningen aangegaan. We hebben 
daarbij gebruik gemaakt van de historisch lage rentevoeten, waardoor investeringen 
uitzonderlijk goedkoop waren. Deze leningen hebben bovendien bijna allemaal lage vaste 
rentevoeten, zodat, mochten rentevoeten oplopen, dit het relatieve gewicht van de aflossingen 
alleen maar kleiner maakt. De stedelijke ontvangsten van de stad zijn immers in belangrijke 
mate gekoppeld aan de index en dus aan de evolutie van de rente. 

In 2018 bedraagt het totale aantal uitstaande leningen 268 miljoen euro, een stijging 
met 46,3 miljoen euro sinds 2012. Daar staan natuurlijk nieuwe eigendommen en activa 
tegenover (bijvoorbeeld de eigendom van de bouwgronden waarop park Caputsteen en park 
Kalverenstraat is gebouwd, de aankoop en renovatie van het Predikherenklooster en de grond 
errond, de nieuwe brandweerkazerne, het erfgoeddepot aan de Leuvensesteenweg, nieuwe 
sporthallen, dienstencentra, enzovoort). 
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Dat is trouwens ook het grote verschil met de hogere overheden. Waar de hogere overheid 
leent om haar personeel te betalen, of haar jaarlijks terugkerende uitgaven, of soms zelfs om 
haar interesten op haar leningen te betalen, konden lokale besturen tot voor kort alleen maar 
lenen om investeringen te realiseren, nieuwe eigendom of nieuwe activa te verwerven. Dat is 
in Mechelen vandaag nog altijd zo. Meer nog: onze stad heeft elk jaar meer inkomsten dan ze 
uitgeeft aan haar exploitatie (haar personeel, de subsidies die ze geeft, de werkingsmiddelen 
die ze nodig heeft). 

Bovendien mag men niet uit het oog verliezen dat lokale besturen slechts een bescheiden 
rol spelen in het schulddebat van ons land. Lokale besturen zijn maar verantwoordelijk voor 
minder dan 7 procent van alle schulden, terwijl ze instaan voor ongeveer 50 procent van alle 
investeringen. Als de Mechelaars gemiddeld voor 2800 euro lokale overheidsleningen hebben 
lopen, bedraagt de totale overheidsschuld per inwoner en dus per Mechelaar 41.500 euro.

De leninglast - aflossingen en interesten van leningen - bedraagt ongeveer 15 % van de totale 
inkomsten van de stad. Met andere woorden: van elke 100 euro die de stadskas ontvangt, 
gaat er 15 euro naar terugbetalingen van leningen en naar interesten. Als je dat vergelijkt met 
een modaal gezin dat een lening afbetaalt voor een huis is dat een heel redelijk percentage. 
We konden deze investeringen en bijhorende leninglasten financieren en afbetalen zonder dat 
we de belastingen moesten verhogen. 

Integendeel, de afgelopen 18 jaar hebben we de lokale belastingen een vijftal keer verminderd. 
We deden de onroerende voorheffing stapsgewijze dalen van 1663 naar 1510 opcentiemen. 
De aanvullende personenbelastingen daalden van 7,8 naar 7,4%. De forfaitaire algemene 
gemeentebelastingen werden afgeschaft, evenals tal van kleine stadsbelastingen zoals 
bijvoorbeeld de terrassentaks.

Dit is mogelijk om twee redenen. Vooreerst is de bevolking toegenomen en zijn er ook heel 
wat nieuwe bedrijven zich in Mechelen komen vestigen. Dit zorgt voor meer inkomsten, zelfs 
met lagere belastingtarieven. En we hebben de werking van onze stad efficiënter gemaakt 
en bezuinigd waar mogelijk. Zodat we minder jaarlijks minder geld nodig hebben voor onze 
lopende uitgaven en meer konden uitgeven aan investeringsleningen. 

De grote investeringsgolf is nu achter de rug. De komende jaren is er ruimte om de schulden 
van de stad stadsgewijs te verminderen. Maar tegelijk willen we ook de komende jaren 
blijven investeren, weliswaar op een wat kleinere schaal dan de afgelopen jaren. Maar de 
vernieuwing van de stad mag onder geen enkel beding stilvallen. 
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429. Nu de grote investeringsgolf achter de rug is, willen we de stadsschuld in de periode
2019-2024 met meer dan een vijfde laten dalen tot minder dan 200 miljoen euro.

430. Ook de komende bestuursperiode moet Mechelen blijven investeren. We streven naar
een eigen investeringscapaciteit van 110 miljoen euro voor de periode 2019-2024 of
gemiddeld 18 miljoen euro per jaar. In het eerste jaar van de bestuursperiode wordt
een meerjarig investeringplan opgemaakt met daarin alle grote en middelgrote
investeringsdossiers.

431. We streven bij onze investeringsambities maximale samenwerking na met de andere
hogere overheden. Zo willen we werk maken van een (co)financiering met de hogere
overheid van de nieuwe podiumzaal, de heraanleg van de Vesten en de verkeersknoop
Mechelen-Noord, (ver)nieuw(d)e sportinfrastructuur in de Nekker,... Ook win-win
mogelijkheden met private partners worden bekeken.

432. Bij grote private ontwikkelingen gebruiken we het instrument van de sociale lasten om
private partijen onze investeringsprojecten mee te laten financieren, in de eerste plaats
op het vlak van ons parkenplan en de fietsinfrastructuur.

433. Bij grote maatschappelijke investeringsprojecten - bijvoorbeeld in groene energie,
duurzame mobiliteitsoplossingen en culturele infrastructuur - onderzoeken we hoe we
met onder meer crowdfunding, obligaties of coöperatieve modellen Mechelaars mee
kunnen laten participeren.

434. De opbrengst van mogelijke verkopen van activa wordt voor de helft gebruikt om schulden 
af te lossen. De andere helft mag uitsluitend worden aangewend voor investeringen en
het verwerven van activa of als investeringsreserve worden opzij gezet.

435. Met de integratie van het Sociaal Huis in de stadsorganisatie dringt zich een nieuw
efficiëntie- en kerntakendebat op. Daarbij willen we op de eerste plaats onze
dienstverlening verder moderniseren en onze werking stroomlijnen.

• We onderzoeken welke taken achterhaald zijn, aan belang verloren hebben of kunnen worden
afgeschaft zonder dat de burger daar nadeel van ondervindt.

• We kijken hoe onze overheidsorganisatie efficiëntiewinsten kan boeken door meer beroep te
doen op slimme oplossingen, informatisering en kortere beslissingsketens.

• We versterken onze bovenlokale samenwerkingsverbanden. Na de samenwerking in
de vervoersregio, de brandweerzonde, de politiezone, met de regionale gemeentelijke
administratieve ambtenaar zijn er op vlak van ruimtelijke ordening, milieubeleid, sociale
huisvesting en ondersteunende diensten (ICT, juridische advies, personeelsbeleid) nog
synergieën denkbaar. Zo geven we praktisch vorm aan de stadsregio Mechelen en kunnen we
voor minder geld betere dienstverlening aanbieden..
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• Voor sommige taken is samenwerking met of uitbesteden aan het middenveld of private
organisaties zinvol. Deze beleidskeuzes worden steeds geëvalueerd vanuit de prijs,
toegankelijkheid en de kwaliteit van de dienstverlening.

• We betrekken burgers en ambtenaren actief bij het zoeken naar efficiëntiewinsten en naar
betere dienstverlening aan dezelfde of goedkopere prijs. De beste ideeën worden jaarlijks
beloond.

• We gebruiken en promoten systematisch het gebruik van fair tradeproducten zowel binnen de
eigen stadsdiensten als bij de externe organisaties en bedrijven.

436. Mechelen zal zijn lokale fiscaliteit analyeren en waar mogelijk groener-, gezins- en
arbeids- of ondernemingsvriendelijker maken.

437. De komende zes jaar wordt de Mechelse fiscale druk niet verhoogd. Waar mogelijk
worden de verschillende belastingen vereenvoudigd en verminderd.

I.3. Mondiaal beleid
‘Think local act global’ blijft voor Mechelen een belangrijk uitgangspunt. Wereldwijd zullen de 
volgende jaren de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Agenda 2030 van de Verenigde 
Naties iedereen moeten inspireren om beter te doen, ook Mechelen. De doorstart die we deze 
legislatuur hebben gemaakt wordt verder gezet met volgende acties.

438. De 17 ontwikkelingsdoelen van Agenda 2030 worden vertaald in het Mechels beleid.
Ze dienen als leidraad in de beleids- en beheerscycli van alle Mechelse diensten tijdens
de komende bestuursperiode. De stad voorziet eveneens de nodige professionele en
coördinerende ondersteuning.

439. We werken verder aan een dynamisch Noord/Zuid- beleid. We sensibiliseren en zetten
in op educatie, ondersteunen de lokale afdelingen van NGO’s, steunen duurzame
ontwikkelingsprojecten in het Zuiden en verlenen noodhulp.

440. Het financieel groeipad voor Noord-Zuid werking, gestart in de vorige legislatuur, wordt
verder gezet en binnen de beschikbare financiële mogelijkheden opgedreven. Hiervoor
bouwen we samen met de Mondiale Raad verder aan een evenwichtig subsidiereglement
en een maximale ondersteuning.

441. Als eerste centrumstad behaalden we de 5 sterren van het fair trade label. Onze ambities
blijven hier ook in toekomst scherp.
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I.4. Dierenwelzijn

• Op dit vlak zijn we toonaangevend in Vlaanderen en die positie willen we behouden door
vernieuwende initiatieven als M-Fair en Fair trade handelsstraten.

• We kiezen voor een duurzaam aankoop– en investeringsbeleid en promoten dit bij externe
organisaties en bedrijven. Ook in het aanbestedingsbeleid bij openbare werken onderzoeken
we hoe we clausules kunnen inbouwen die garanderen dat de gebruikte materialen en
geleverde presaties overeenstemmen met de criteria van de wereldarbeidsorganisatie en met
eerlijke handelslabels.

442. Om deze doelstellingen te realiseren gaat de stad partnerschappen aan met
middenveldorganisaties, bedrijven en andere (lokale) overheden. Hierbij is de Mondiale
Raad de eerste gesprekspartner.

443. Mechelen stelt een charter op voor een dierenvriendelijk beleid. Zo komt er geluidsarm
vuurwerk, voorzien we vegetarisch eten op stadsfestivals en komt er een hondenweide
in elk wijk.

444. Bij de politie wordt een cel dierenwelzijn opgericht. Deze cel fungeert als aanspreekpunt
voor inwoners over problemen en klachten over mishandeling, verwaarlozing en opzettelijk 
doden van huisdieren en wilde dieren. Zij verdiepen zich in de dierenwelzijnswetten,
kijken toe op de naleving van die wetten en treden zowel preventief als repressief op.
Het bestaan van de agenten wordt bekend gemaakt via de website en de infobrochure.
Ze zijn vlot bereikbaar via het meldpunt dierenwelzijn (e-mailadres en telefoonnummer
dat wordt gepromoot op de website & in de brochure)

445. We hebben een goed uitgebouwd zwerfkattenbeleid en zetten intensief in op
sensibilisering. We ondersteunen de dierenbescherming bij de sterilisatie van zwerfkatten.

446. We laten huisdieren toe in sociale woningen en serviceflats.

447. Een van de schepenen krijgt uitdrukkelijk dierenwelzijn toegewezen in haar/zijn
bevoegdheidsportefeuille. Er wordt ook een ambtenaar binnen dienst milieu bevoegd
voor dossiers rond dierenwelzijn.

448. Mechelen communiceert actief over zijn dierenwelzijnsbeleid, onder meer in De Nieuwe
Maan en op de website.

449. We streven een nauwe en constructieve samenwerking na met de Dierenbescherming,
die onze eerste partner wordt in alles wat met dierenwelzijn te maken heeft.
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450. Als overgangsmaatregel heeft het Sociaal Huis beslist om de bestaande jachtrechten op
zijn  gronden met één jaar te verlengen tot 2019. We gaan in principe geen jachtrechten
meer toestaan en onderzoeken hoe we wildschade of andere eventuele nevenwerkingen
van de afschaffing kunnen beperken of ‘verzekeren’.

I.5. Slimme stad
Mechelen heeft de afgelopen jaren sterk geïnvesteerd in de omslag naar een slimme stad. 
We digitaliseerden de administratie, experimenteerden met een driverless shuttledienst, zette 
resoluut in op ledverlichting en light as a service.  We hebben een groot ANPR-cameranetwerk. 
We denken na over open data en big data en we lanceerden een fietstrackingsysteem om 
fietsdieven het leven moeilijk te maken. 

Toch gaat slimme stad niet alleen over technologie. Het is voornamelijk het aanpakken van 
stedelijke uitdagingen op een vernieuwende wijze, met maximaal gebruik van expertise uit het 
bedrijfsleven, de wetenschap en de burger.

451. In het “Citylab2800” dagen we burgers en actoren uit om te zoeken naar vernieuwende
concepten om maatschappelijke uitdagingen in bijvoorbeeld veiligheid, armoede,
duurzaamheid, … aan te gaan. Voor de realisatie ervan doen we beroep op een
partnerschap van stadsdiensten, kennisinstellingen, bedrijven en de financiële sector.
De resultaten ervan worden ontsloten naar de buitenwereld.

452. Mechelen zet resoluut verder in op de digitalisering en automatisering van zijn
administratieve processen. Hierdoor maken we mensen en middelen vrij om de Mechelaar, 
voor wie digitalisering minder evident is, op een menselijke manier te begeleiden.

453. Mechelen investeert in nieuwe technologieën. We verhogen het ICT-budget de komende
jaren om dit mogelijk te maken.

454. Mechelen werkt actief samen met de Vlaamse en Federale overheid, de andere
centrumsteden en intercommunales om te komen tot een efficiëntere en toegankelijke
overheid. Inzichten en realisaties worden per definitie gedeeld met anderen.

455. Mechelen zet verder in op open data waardoor burgers en bedrijven nieuwe toepassingen 
kunnen creëren, die ten goede komen aan alle Mechelaars.

456. Mechelen werkt mee aan 1 webpagina voor elke burger waar deze alle producten van
federale, Vlaamse en lokale overheden, waarvan hij/zij gebruik maakt, geïntegreerd kan
consulteren.
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457. Mechelen zet verder in op het slim aanpassen van het openbaar domein om
maatschappelijke overlastfenomenen tegen te gaan. We deden dit al rond het fenomeen
wildplassen en gaan nu verder op hetzelfde pad.

458. We trachten dienstverlening zo veel mogelijk te clusteren zodat je op 1 plaats terecht
kan voor vele diensten en producten. We denken hierbij aan de nieuwe bibliotheek,
lokale dienstencentra, dorpshuizen, scholen, etc. Door slim te verdichten, creëren we een
aanbod nabij de burger.

459. We organiseren regelmatig burgerpanels, die Mechelaars van diverse pluimage
samenbrengen om een bepaalde dienstverlening onder de loupe te nemen en samen
tot verbeterpunten te komen. We vertrekken hierbij expliciet vanuit de klantenervaring.

460. We zetten in op gedeeld ruimtegebruik. Organisaties die rationaliseren in ruimtegebruik,
verdichten of gaan samenwerken op 1 locatie, kunnen rekenen op de steun van de stad.

461. Mechelen experimenteert met een zone van circulaire economie, waar vernieuwende
concepten uitgetest worden in samenspraak met bewoners en lokale actoren.
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