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A. Mechelen is onze thuis
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Mechelen is een stad op mensenmaat. Dat willen we zo houden. Daarom moeten we zorgen 
voor betaalbare en kwaliteitsvolle woningen voor iedereen. Onze stad groeit en dat vraagt een 
beleid dat waakt over de open ruimte. Onze buurten moeten groener worden, zodat mensen 
meer adem- en speelruimte krijgen en we bijdragen aan de strijd tegen de klimaatverandering. 

Samenlevingsvormen worden steeds meer divers en een goed woonbeleid speelt daar actief 
op in, zodat iedereen een woning op de maat van zijn gezin kan vinden. Een slim beleid 
draagt zorg voor kwetsbare stadsgenoten, maar verwelkomt tegelijk middengroepen en 
tweeverdieners. 

Elke Mechelaar heeft recht op een aangepaste woning van goede kwaliteit, tegen een 
betaalbare prijs en met woonzekerheid. We zorgen voor een gevarieerd aanbod waarbij we 
zowel mensen met een bescheiden inkomen als middengroepen, singles en gezinnen, jongeren 
en senioren een volwaardige thuis bieden in Mechelen. 

A.1 Betaalbaar wonen
1. Mechelen is de kern van een grotere stadsregio, waar samenwerking meer dan ooit

aan de orde is. We werken actief samen met de omliggende gemeenten op vlak van
ruimtelijke ordening en woonbeleid. We onderzoeken de haalbaarheid en de mogelijke
efficiëntiewinsten van een fusie van verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen.

2. We streven naar tien procent sociale huurwoningen in Mechelen. Deze sociale mix willen
we nastreven in alle wijken van de stad.

3. Om deze doelstelling te realiseren zorgt het sociaal verhuurkantoor (SVK) met een ambitieus
beleid tegen 2025 voor 400 extra sociale huurwoningen.

4. De sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt Mechelen zet de volgende bestuurs-
periode de vernieuwing van haar woonarsenaal resoluut verder. Zo wordt de renovatie
van de Gandhiwijk en de groene heraanleg van de openbare ruimte volledig gerealiseerd.
Daarnaast start de huisvestingmaatschappij met een tweede renovatiegolf , waarbij ze
619 woningen grondig zal vernieuwen en duurzaam maken voor in totaal 96 miljoen euro
aan investeringen.

5. Tegelijk realiseert ze in deze periode samen met de andere huisvestingsmaatschappijen
200 bijkomende sociale huurwoningen via kleinschalige projecten, bij voorkeur in wijken
met weinig sociale woningen of in buurten waar nood is aan opwaardering en renovatie.

6. Voor kandidaat-huurders komt er een centraal inschrijvingsregister voor de verschillende
sociale huisvestingsmaatschappijen die in Mechelen actief zijn. Ook de actualisatie van de
aanvraag bij één huisvestingmaatschappij moet in de toekomst automatisch gelden voor
alle maatschappijen.
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7. De Mechelse sociale huisvestingmaatschappijen realiseren de volgende bestuursperiode
ook 150 “bescheiden woningen”. Zo versterken we het huuraanbod voor mensen die nu
net teveel verdienen voor een sociale woning, maar te weinig voor de reguliere huurmarkt.
We realiseren die op de eerste plaats in en nabij de bestaande sociale woonwijken. Zo
versterken we daar de sociale mix en het maatschappelijke weefsel in die buurten.

8. De volgende bestuursperiode realiseren we ook minstens 100 koopwoningen of bouwkavels 
op ons grondgebied.

9. We zetten een vernieuwende samenwerking op tussen het Sociaal Huis en het Sociaal
Verhuurkantoor (SVK). Senioren met een eigendom die verhuizen naar een woonzorgcentrum 
en wensen te verhuren kunnen dat eenvoudig via het SVK. De verhuurder heeft zo meer
zekerheid en ondersteuning en de inkomsten kunnen meteen helpen bij het betalen van het
woonzorgcentrum.

10. Mechelen richt een huurwaarborgfonds op. Bij dreigende uithuiszetting wegens
huurachterstal kan Woonpunt hiervan gebruik maken. Gelijktijdig zal het Sociaal Huis een
begeleiding opstarten. Op die manier voorkomen we dat mensen uit hun huis worden
gezet wanneer ze door onverwachte omstandigheden (bijvoorbeeld jobverlies) de huur
niet kunnen betalen. Deze waarborg zal voor drie tot zes maanden gelden. Er worden
daarbij wel bijkomende voorwaarden opgelegd. Zo moeten verhuurders een pand in
degelijke staat en aan een marktconforme prijs verhuren. Bijkomende kosten zoals voor
een plaatsbeschrijving moeten tot een minimum worden beperkt. Huurders moeten wel
bereid zijn in een pand te wonen dat op hun gezinssituatie en behoefte is afgestemd. Ze
moeten tevens bereid zijn hun schuld nadien in schijven af te lossen en mee willen werken
aan budgetbegeleiding. Er wordt ook gewerkt met huisbezoeken, zodat we zeker zijn dat
het pand correct bewoond wordt.

11. We experimenteren met nieuwe oplossingen voor de woonbehoeften van mensen met
een bescheiden inkomen. Daarbij denken we onder meer aan gratis wonen in ruil voor
onderhoud. We onderzoeken of we mensen onder de hoede van het sociaal verhuurkantoor
in een huurhuis kunnen wonen in ruil voor de renovatie van het pand.

12. De afgelopen jaren werd noodopvang tijdens de koudste wintermaanden versterkt. Vanaf
de winter van 2017-18 is er een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen het CAW
en het Sociaal Huis wat betreft acute thuislozenopvang, waar men maximaal 1 maand
verblijft. Er is een totale capaciteit van 40 plaatsen. Jaarlijks wordt de nood aan opvang
geëvalueerd en indien nodig aangepast.

13. Bij grotere private woonprojecten streven we naar een gemengd aanbod van grote en
kleine koopwoningen, zodat zowel middengroepen als mensen met een bescheiden
inkomen er terecht kunnen.
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14. Ook de volgende jaren moet Mechelen voldoende arbeidsactieve gezinnen, middengroepen 
en tweeverdieners blijven aantrekken. Ze versterken immers de sociale en financiële
draagkracht van de stad, zorgen voor een goede sociale mix, zijn vaak een meerwaarde
voor het maatschappelijke weefsel en maken onder meer via hun belastingsbijdragen een
sterker sociaal beleid mogelijk.

15. We breiden het succesvolle project “Pleinmakers” uit naar Otterbeek en Gandhi. Met
“Pleinmakers” verhuizen sociaaleconomisch sterkere profielen voor enkele jaren naar de
grote sociale woonwijken om deze van binnenuit te versterken en mee te werken aan de
sociale cohesie.

16. De leefbaarheid van sociale woonwijken garanderen hangt onvermijdelijk samen met
het respect voor de leefregels en het respect voor de rechten en verantwoordelijkheden
van  zowel de huisvestingsmaatschappij als de huurers. We zullen kordaat optreden tegen
misbruiken en verwaarlozing, omdat andere huurders hiervan het eerste slachtoffer zijn.

17. De verscheidenheid aan samenlevingsvormen neemt toe en daarmee ook de nood aan
een meer gedifferentieerd woonaanbod. Binnen de bouwdienst richten we een cel op met
onder meer externe experts rond nieuwe woonvormen. Ze werken een beleidskader uit
dat cohousing en friendswonen stimuleert en faciliteert, evenals voor intergenerationeel
wonen, kangoeroewoningen en huizen voor nieuw samengestelde gezinnen.

18. Er komt in samenwerking met het Sociaal Huis een specifiek woonplan op maat van senioren.
Uitgangspunt daarbij is de ambitie om mensen zo lang mogelijk zelfstandig en in de
vertrouwde omgeving te laten wonen. Dat kan door intensief beroep te doen op domotica,
structurele aanpassingen aan een woning te faciliteren. Wanneer de gezinswoning te groot
wordt voor een alleenstaande senior, moet opdelen van die woning (desnoods tijdelijk)
gemakkelijker worden, zodat een deel van de woning kan worden bewoond, eventueel
met een combinatie van huur en zorghulp. De stad zorgt samen met de private sector en
het middenveld voor een voldoende aanbod assistentiewoningen.

19. We maken modulair wonen en bouwen mogelijk, zodat mensen afhankelijk van de
gezinssituatie kunnen bijkopen of inperken.

20. We onderzoeken de oprichting van een wooncoöperatie die het mogelijk maakt als burger
te investeren maar ook te kunnen veranderen aan de hand van de woonbehoeften.

21. Mechelen zit in de lift als studentenstad. Met het kwaliteitslabel ‘TopKot’ waken we erover
dat studentenkoten in orde zijn met de woonkwaliteit en de brandveiligheid. We kiezen
voor kleinschalige studentenhuisvesting verspreid over de binnenstad en in de omgeving
van de hogeschool.
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22. De aanpak van (langdurige) leegstand en van verkrotting blijft een prioriteit. We kiezen
resoluut voor maximale boetes en leegstandbelastingen. Waar mogelijk en nodig gaan we
over tot onteigening. Bij panden die verkrotten passen we het sociaal beheersrecht toe
door ze voor negen jaar in stadsbeheer te nemen, waarbij we ze eerst renoveren en dan
verhuren via het sociaal verhuurkantoor.

23. We pakken domiciliefraude consequent aan, via een intensieve samenwerking tussen alle
stadsdiensten en de politie. Wie over een eigendom beschikt in binnen- en buitenland
komt niet in aanmerking voor een sociale huurwoning.

24. In Mechelen is er geen plaats voor huisjesmelkerij. We treden hiertegen kordaat op, in
nauwe samenwerking tussen bouwdienst en openbaar ministerie. Bestaande, onvergunde
opdelingen pakken we via politionele interventies en hersteltrajecten verder aan.

25. Bij onbewoonbaarverklaringen legt de wet het lokale bestuur een inspanningsverbintenis
op om de bewoners te herhuisvesten. In Mechelen garanderen we slachtoffers van
huisjesmelkers een resultaatsverbintenis bij onbewoonbaarverklaringen op kosten van
eigenaars.

26. Private investeerders worden verplicht om nieuwe woonprojecten zo energiezuinig mogelijk
te realiseren.

27. In 2015 werd de bouwcode voor het eerst sins de jaren dertig van vorige eeuw grondig
vernieuwd. De woonbehoeften, het bovenlokale wetgevende kader en de inzichten op
het vlak van mobiliteit en duurzaamheid veranderen permanent zodat een evaluatie en
update zeker zinvol is. In samenspraak met de GECORO en de kwaliteitskamer evalueren
we onze bouwcode en passen die aan met het oog op onze aangescherpte ambities
inzake betaalbaarheid en duurzaamheid.

28. De BREEAM-ambitie voor de ontwikkeling van de Raghenosite blijft bestaan, wat betekent
dat het nieuwe stadsdeel zal uitblinken inzake duurzame ontwikkeling. Ook bij andere
grote stadsprojecten streven we ambitieuze duurzame ontwikkelingen na op vlak van
onder meer ruimte, mobiliteit en energie.

29. We zorgen voor een ondersteuningskader om benoveren (isoleren en ventileren) op de
huurmarkt te stimuleren.

30. We realiseren het juridisch kader om ook een duurzame renovatiegolf bij bestaande
appartementen te kunnen opstarten.

31. De dienstverlening door de bouwdienst wordt optimaal gemaakt. Kandidaat-kopers
worden er geholpen met woonadvies op maat. Alle informatie wordt gebundeld en er
wordt professioneel renovatieadvies verstrekt.
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32. Professionele private investeerders blijven belangrijke bondgenoten in het realiseren van
stadsvernieuwingsprojecten en in het aanbieden van voldoende kwalitatief woonaanbod.
Hetzelfde geldt voor gezinnen die een huis willen bouwen of renoveren. We zorgen voor
een aantrekkelijk investeringsklimaat in Mechelen, onder meer met een klantvriendelijke
bouwdienst die oplossingsgericht meedenkt en ruimte laat voor nieuwe inzichten. We
doen dat met een kwaliteitskamer - die in dialoog de randvoorwaarden van projecten
bekijkt, de belangen van een goede ruimtelijke ordening bewaakt en de kwaliteit van
private projecten optilt - en met een gestructureerd en transparant overleg tussen
administratie, beleid en investeerder. We hebben oog voor de economische dimensie van
wooninvesteringen, zonder een goede ruimtelijke ordening los te laten. We staan open
voor nieuwe, gedurfde architectuur.

A.2 Ruimtelijke ordening

33. Met de groei van de stad neemt de druk op de ruimte toe. Een zuinig en meervoudig
ruimtegebruik moet centraal staan bij de verdere ontwikkeling van Mechelen. Het huidige
stedelijke structuurplan is 18 jaar oud en opgemaakt in een tijd dat de bevolkingsprognoses
uitgingen van een quasi demografische stabilisering in Vlaanderen en Mechelen.
Ondertussen weten we beter. Er kwamen sinds de opmaak van het structuurplan maar
liefst 11.000 inwoners bij en Vlaanderen verwacht dat daar tegen 2035 nog eens zoveel
gaan bijkomen. Daarom moet Mechelen zijn ruimtelijk structuurplan herzien en een
strategische visie ontwikkelen tot 2040. Het moet een dynamisch werkdocument worden
dat tot stand komt door middel van een stadsbreed debat. Dit participatieve proces
laten we ondersteunen door onze stadsadministratie en externe deskundigen met dus ook
maximale betrokkenheid van de burgers. Dit Strategisch Ruimtelijk Beleidsplan moet een
breed gedragen antwoord bieden op de ruimtelijke positie en ambities van Mechelen in
Vlaanderen, op hoe we een kwalitatieve groei kunnen realiseren met maximaal behoud
van de bestaande open ruimte en hoe we een duurzame ontwikkeling van Mechelen
kunnen realiseren.

34. We stellen een hoogbouw- en verdichtingsbeleidsnota op, die aangeeft waar, hoe en
onder welke voorwaarden we kwalitatief kunnen verdichten.

35. Een belangrijk deel van de bevolkingsgroei vangen we op door bestaande verwaarloosde
en leegstaande sites en plekken te herwaarderen. De bestaande plannen voor het Keerdok
en Comet worden uitgevoerd. Ook de site Carrefour-Noord en de Arsenaalwijk worden
geherwaardeerd tot duurzame en levendige stadsdelen voor wonen en werken, met veel
groen en prioriteit voor fietsers en voetgangers.
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36. De komende bestuursperiode is er bijzondere aandacht voor de 20e eeuwse woonwijken
rond de stad. De herwaardering van het openbaar domein, die op tal van plaatsen reeds
op gang is gekomen, wordt doorgezet. We werken daarbij met wijkontwikkelingsplannen,
die we samen met de buurtbewoners en externe deskundigen opstellen. Dit proces van
cocreatie garandeert draagvlak. Deze wijkontwikkelingsplannen maken een duurzame
ontwikkeling van wijken mogelijk. Ze voorkomen dat verdichten tot verstikking leiden,
maken buurten kwalitatief sterker en beter ontsloten voor zachte verkeersvormen, wijzen
aan hoe verder kan worden vergroend en hoe de publieke ruimte kan worden versterkt.

37. In de 20e eeuwse woongordel hebben we bijzondere aandacht voor het versterken van
de blauw-groene linten doorheen de wijken, inzonderheid rond de Dijle, de Zenne, de
Vrouwvliet, het kanaal en de Barebeek. Ze zorgen voor een ecologische verbinding tussen
de buurten en de groene rand rond Mechelen. Ze maken deel uit van het te ontwikkelen
nationaal natuurpark Mechelen (zie verder)

A.3 Stadsvernieuwing

38. Stadsvernieuwing begint op het niveau van de straat van elke Mechelaar. De investeringen
voor nette straten, snelle herstellingen, degelijke fiets- en voetpaden, reinigen van kolken
blijven prioritair. We publiceren driemaandelijks de voortgang van de meldingen en hoe
ze  werden opgevolgd. Iedereen die een melding doet, krijgt bij herstelling een foto
toegezonden van voor en na de melding. Meldingen van kleine mankementen moeten
binnen de drie werkdagen worden hersteld.

39. Mechelen wil een stad zijn waar jonge gezinnen zich thuis kunnen voelen. In alle
stadsvernieuwings- en grotere woonprojecten is er bijzondere aandacht voor een gezins- 
en kindvriendelijke omgeving. Dit is immers ook voordelig voor alle andere inwoners,
inzonderheid onze senioren. We leggen veel nadruk op grotere en veilige buitenruimte,
groen en speelruimte, autoluwe omgevingen met waar mogelijk wagens van de openbare
ruimte en op veilige fietspaden.

40. De afgelopen bestuursperiode kreeg de wijk Nekkerspoel bijzonder aandacht. Tal van
plannen werden reeds gerealiseerd, zoals het park Kalverenstraat en Caputsteen, het
speelbos aan Papenhof, de nieuwe woonwijk, de nieuwe jeugdlokalen, de uitbreiding
van de school aan de Grote Nieuwendijk, het verkeerscirculatieplan, de vernieuwing van
delen van de Grote Nieuwedijk- en de Nekkerspoelstraat. Deze investeringen zetten we
resoluut verder, onder meer met investeringen in de straten, het nieuwbouwproject aan
de OudeSintGommarusstraat, renovatieprojecten van Woonpunt, extra nieuwe parken
en speelmogelijkheden, kwaliteitsvolle woonprojecten aan de Senamsite en de oude
Fordgarage en het verder weren van doorgaand verkeer in de woonstraten.
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41. Het Ontvoeringsplein wordt een ontmoetingsplein. De entree van de wijk Nekkerspoel
aan twee kanten van de spoorwegbundel wordt een van de belangrijkste
stadsvernieuwingsprojecten van de volgende bestuursperiode, met het doortrekken van
de fiest-o-strade, de uitbreiding van de het Ontvoeringsplein tot over de Dijle, zodat er een
groot nieuw stedelijk plein ontstaat dat een echte zachte verbinding maakt met binnenstad, 
een fiets- en voetgangersbrug over de Dijle aan het begin van de Lakenmakersstraat, de
creatie van een stationsplein tussen uitgang station en Novatoren. We opteren voor een
nieuwe gemengde invulling van wonen en werken in de Novatoren met een publieke functie
op het gelijkvloers. We denken daarbij aan een nieuw diensten- en ontmoetingscentrum
voor de bewoners van Nekkerspoel.

42. Er komt bijzondere aandacht voor de kwaliteit van onze invalsstraten, in de eerste plaats de
Leuvensesteenweg en Nekkerspoelstraat en eerste deel Lierse-, Antwerpse-, Tervuurse-,
Hombeekse- en Battelsesteenweg. Voor elk van deze straten maken we een specifiek
plan van aanpak, dat zowel de kwaliteit van de woningen als die van de openbare ruimte
versterkt.

43. Voor Walem, Muizen, Hombeek, Leest, Heffen en Battel creëren we samen met
de bewoners dorpstoekomstplannen. In deze plannen - die samen met bewoners,
administratie, stadsbestuur en met behulp van externe deskundigen tot stand komen -
leggen we de gewenste toekomstige ruimtelijke ontwikkeling tot 2040 vast en ontwikkelen
we een strategie op maat. Zo willen we het specifieke karakter van deze dorpen
bewaren, het maatschappelijke weefsel versterken en de leefbaarheid bevorderen. Deze
dorpstoekomstplannen worden de leidraad voor het investeringsbeleid.

44. De vernieuwing van de binnenstad wordt resoluut verder gezet. Naast het vernieuwen van
straten en pleinen leggen we de Melaan tussen Zakstraat en Muntstraat volledig open
met bijhorend wandelpad. Ook in de Van Hoeystraat wordt de vliet opengelegd. Deze en
andere vlieten worden vergroend naar het model van de vliet op de Botermarkt.

45. In overleg met de Vlaamse overheid volgt na de heraanleg van de Speecqvest nu de
Schuttersvest, Van Benedenlaan, Koningin Astridlaan en Zandpoortvest. We kiezen
voor een vergelijkbare kwaliteitsvolle aanleg met veel groen en ruimte voor fietsers en
voetgangers. Tegelijk waken we erover dat er voldoende parkeermogelijkheden blijven.
Aan de Zandpoortvest streven we naar een studentvriendelijke en autoluwe omgeving.
Dat wordt mogelijk omdat het doorgaande verkeer via de nieuwe tangent achter de
spoorwegbundel kan rijden.

46. We bekijken of we de boorden van de Binnendijle ter hoogte van ‘t Veer niet kunnen
verlagen. We laten daar in de zomer dan zwemmen toe onder bewaking van redders.

47. We bouwen ter hoogte van ‘t Plein een brugje over de Binnendijle. Aan de overkant
kopen we een of twee panden op, maken er tot drie verdiepingen hoog open en publieke
zonneterassen. Tegelijk realiseren we zo een korte doorsteek tussen Bruul en Onze-Lieve-
Vrouwestraat.
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48. De site van de huidige bibliotheek wordt ontwikkeld, met een doorsteekje dat aansluit
op het toekomstige nieuwe plein in het binnengebied van het Hof van Cortenbach. Ook
het gebied tussen de Onze-Lieve-Vrouwestraat en de Dijle wordt ontwikkeld met kleine
wandelstraatjes. Zo ontstaat er een nieuwe aantrekkelijke en doorwaadbare site in het
hart de stad.

49. De site Centerparking tussen Bruul en IJzerenleen wordt een belangrijk, strategische
stadsvernieuwingsproject voor de volgende bestuursperiode. Er is hier ruimte voor een
multifunctionele invulling. We denken daarbij aan winkels, wonen, hotelaccommodatie,
een centrale kinderopvang of indoorspeelruimte, het Huis van de Fiets (zie verder), een
artistiek-ambachtelijke incubatorplek in de sfeer van Artenova of een urban farm op de
bovenste verdieping.

50. De winkelstraatjes tussen Bruul en IJzerenleen krijgen een nieuwe impuls, waarbij we
zoeken naar enerzijds gedeeltelijke schaalvergroting, pop-upplekken, wooninvulling en
meer doorwaadbaarheid.

51. We hebben nog verschillende waardevolle historische panden die vandaag onderbenut
zijn of een bestemming met weinig ontsluiting voor een breder publiek. We denken daarbij
bijvoorbeeld aan het oude stadhuis waar nu de Post gevestigd is, aan de Brusselpoort of
aan het klooster dat Indaver huisvest. We zoeken voor zulke gebouwen naar potentieel
betere invullingen.

52. De historische hangars van de centrale werkplaats worden een creatieve hub met
meetingplaces, congresfaciliteiten en de combinatie van werk- en uitgaansplek.

53. Bij de beoordeling en het begeleiden van (middel)grote stadsvernieuwingsprojecten en
private ontwikkelingsprojecten krijgt de kwaliteitskamer een belangrijke rol. Binnen de
kwaliteitskamer wordt een expert duurzaamheid opgenomen.

A.4 Monumenten

54. Mechelen is een historische stad. We dragen zorg voor onze monumenten en ons historisch
erfgoed. De beste garantie voor het voortbestaan van monumenten en geïnventariseerde
panden is hen een nieuwe bestemming te geven. We kijken hiervoor in de eerste plaats
naar relevante samenwerking met de privésector. Als dat niet mogelijk blijkt, neemt de
stad haar verantwoordelijkheid.

55. Een aantal dossiers wachten op een premie van de Vlaamse overheid: binnenrestauratie
Coloma, buitenrestauratie Leest, restauratie klooster Dalscholieren, vernieuwen dak kerk
Muizen, orgel Katelijnekerk, meubilair Hanswijkkerk, schilderijen Sint-Pieter. Zodra de
subsidies van Vlaanderen zijn toegekend, voeren we deze werken uit.
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56. We kiezen ervoor om de monumenten en geïnventariseerde panden in onze binnenstad
maximaal te beschermen, zonder nieuwe hedendaagse invullingen in de weg te staan

57. Omdat de grote restauratiedossiers grotendeels afgerond zijn, zetten we de komende
jaren meer in op preventief onderhoud van monumenten. Zo spelen we in op het Vlaams
beleid dat goede huisvaders beloont met verhoogde premies.

58. We blijven sterk inzetten op pubiekswerking en ontsluiten de uitgebreide kennis van de
dienst monumentenzorg, ook naar het grote pubiek toe.

59. We ontwikkelen een visie op het uitzonderlijke Mechelse orgelpatrimonium in samenwerking 
met culturele sector en het conservatorium: “Orgels aan de Dijle”

A.5 Vergroenen

60. We zetten het vergroenen van de openbare ruimte verder. We denken daarbij aan het
actief promoten op straatniveau van tegeltuinen en plantvakken. Buurtbewoners kunnen
aangeven waar ze verticale tuinen of kleine groenperkjes willen. We organiseren peter- 
en meterschappen voor kleine volkstuintjes met bloemen en/of groenten en fruit in de
openbare ruimte.

61. Met een actieplan voor grote bomen plant Mechelen jaarlijks 300 grote bomen aan.

62. We ontwikkelen een methodologie waardoor buurtbewoners zelf kunnen aangeven waar
in hun omgeving op de openbare ruimte extra bomen kunnen bijkomen.

63. We verscherpen onze ambities en planten voor elke boom die moet verdwijnen geen twee
maar drie bomen in de plaats.

64. We ondersteunen en belonen burgers die hun voortuinen maximaal vergroenen.

65. Als tweederde van de bewoners akkoord gaan en de mobiliteitsrandvoorwaarden het
toelaten, kan een straat radicaal vergroenen, met minimale verharding, bijvoorbeeld in de
vorm van een karrenspoor. Het (extra) onderhoud wordt in een straatcontract in belangrijke
mate toevertrouwd aan de straatbewoners zelf.

66. Een van de absolute prioriteiten is het uitrollen van een tweede groot parkenplan. De
afgelopen jaren hebben we grote delen van het eerste parkenplan uitgevoerd. Er kwamen
maar liefst negen parken bij: Pennepoel, Caputsteen, Donkerlei, Rik Wouters, Sinte Mette,
Oh, Hoveniers, Oude Antwerpsebaan en Kalverenstraat. Daarnaast is men het Tinelpark en
het Kardinaalspark aan het aanleggen. Deze parken kwamen vaak in buurten met weinig
groen en open ruimte en in plaats van bouwprojecten die daar gepland of mogelijk waren.
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De volgende jaren willen nog eens maar liefst 16 nieuwe of uitbreidingen van bestaande 
parken. We creëren ze op de allereerste plaats in dichtbevolkte stadswijken. Deze parken 
en stadstuinen zijn groene longen in onze stad, ze bieden ontspannings- en speelruimte, 
dragen bij in de strijd tegen de klimaatopwarming en zuiveren onze lucht.

• Brandweerpark (tussen Dageraadstraat en Battelsesteenweg), wijk Battel
• Cometpark (tussen Vaart en Koningin Astridlaan), wijk Centrum
• Park Ouden Dok (achter zwembad tussen Dijle en Afleidingsdijle), wijk Centrum
• Berthouderspark (Berthoudersplein), wijk Centrum
• Begijnhofpark (voor en achter Centjesmuur), wijk Centrum
• Colomapark (waar nu de Colomastraat is), wijk Tervuursesteenweg
• Leliepark (waar nu zwembad Leliestraat staat), wijk Tervuursesteenweg
• Lakenmakerspark (site Crabeels), wijk Nekkerspoel
• Verbeemenpark (Oude Sint-Gommarusstraat), wijk Nekkerspoel
• Nekkerspoelpark (tussen Nekkerspoel-, Kalveren- en Paardenkerkhofstraat), wijk Nekkerpoel
• Vrouwvlietpark (tussen Vrouwvliet, Grote en Kleine Nieuwedijkstraat), wijk Nekkerspoel
• Carrefourpark (bij ontwikkeling site Carrefour Noord), wijk Noord
• Pennepoelpark verdubbelen (bij vernieuwing Neerheide), wijk Noord
• Park Zemstbaan (tussen Zemstbaan en Brusselsesteenweg), wijk Zuid
• Park Vandewalle (tussen Brusselsestwg, Dijkstraat en St-Jan Berchmansstraat), wijk Zuid
• Park Brusselsesteenweg (Brusselsestwg van Passade tot brug Postzegellaan), wijk Zuid
• Dorpshuistuin (plein achter dorpshuis Muizen), dorp Muizen

67. We verbinden het netwerk van parken en stadstuinen met veilige, vergroende corridors die
waar mogelijk opgeladen worden met spelprikkels. Op die manier creëren we een groen
weefsel doorheen de stad. We voorzien wandel- en joggingroutes doorheen deze parken
en zorgen voor specifieke wegwijzers in het straatbeeld. Meer dan voorheen leggen we
de nadruk op onverharde open ruimtes met grote bomen en schaduwplekken. Alle parken
krijgen herkenbare en uniforme toegangspoorten. In de parken kiezen we maximaal voor
ecologische waardevolle beplantingen, waarbij we de natuur zoveel mogelijk ruimte geven. 
We betrekken maximaal de buurt bij de invulling en het beleven van het park door middel
van een buurt-mede-eigenaarsschap. We denken daarbij aan volkstuintjes, fruitbomen en
plukbloemenweides.

68. We onderzoeken de mogelijkheid om kleinere parken in de zomerdagen langer open te
houden met een sleutelsysteem voor buurtbewoners. We bekijken ook manieren om parken
die belangrijke fietsverbindingen zijn ook ‘s avonds open te stellen.

69. Als bijzonder project vergroenen we intensief het Groot Begijnhof, waarbij we de auto’s
maximaal weren, met buurtparking aan de Centjesmuur. We planten bomen aan, zorgen
voor grote plant- en bloemenvakken, rustbanken en waar mogelijk verticale tuinen. Op die
manier wordt het Begijnhof opnieuw een oase van rust in de oude binnenstad.
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70. We laten braakliggende grond niet langer ongebruikt liggen. Met de eigenaar maken
we een overeenkomst voor een tijdelijke ingebruikname van het terrein. In ruil betaalt
de eigenaar geen of minder leegstandstaks, geheel in lijn met het MEST-initiatief voor
leegstaande panden. In overleg met de buurt vullen we het braakliggend stuk grond in:
stadstuinieren, een speeltuin, petanquebanen, ...

71. We zetten in op het vergroenen van onze industrieterreinen.

72. We bewaren maximaal de groene ruimte. We snijden geen nieuwe woonuitbreidingszones
meer aan.

73. De site Stuivenberg wordt niet ontwikkeld en blijft open ruimte. Er wordt een groot nieuw
stadsbos van minimum vijftig hectaren, dubbel zoveel als in het verleden voorzien was.

74. We vrijwaren het bos op Kauwendaal, dat verder ontwikkeld wordt tot stadsbos.

75. Op de site Spreeuwenhoek-Venne worden de nieuwe plannen zo opgemaakt dat meer
open ruimte behouden blijft. Het Bos van Loos wordt maximaal gevrijwaard en zo mogelijk
zelfs uitgebreid. Dit engagement willen we verder concretiseren in samenspraak met de
bewonersbegeleidingsgroep zodat het uiteindelijke plan voldoende draagvlak heeft.

76. Aan de Technopolissite, waar het nieuwe zwembad Mechelen-Zuid en het waterpretpark
komt, wordt minstens 80 procent van de groene buffer bewaard. Het meest waardevolle
bosdeel blijft integraal bestaan. Het groen dat verdwijnt wordt dubbel gecompenseerd in
de omgeving.

77. We zetten samen met de verschillende stakeholders de krijtlijnen uit voor een nationaal
park regio Mechelen. Dat park, ecologisch verbonden en gelegen rond Mechelen met de
Benedendijlevallei, het Mechels broek, de Barebeekvallei, Mispeldonk, Den Battelaer, de
Oude Dijlearm, de Vrouwvliet en Zennevallei en Robbroek, groeit uit tot een unieke groene
long in het hart van Vlaanderen van meer dan 1000 hectaren natuur, aaneengesloten
natuur, waar iedereen welkom is voor recreatie. Dit nationaal park moet onze grote troef
zijn om de klimaatdoelstellingen te halen en is onmisbaar voor  waterbuffering, afkoeling
bij hitte, bescherming bij overstroming, …
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