
Voor Mechelen

We leven in een periode van grote veranderingen. Een 
t i jd die soms verwarrend is  en onzeker maakt,  maar 
tegel i jk  bi jzonder boeiend is  en uitdagend. We kun-
nen als  samenleving onze toekomst beter maken, als 
we niet  bi j  de pakken bl i jven zitten en onze krachten 
bundelen.

Uitdagingen van morgen, niet successen van gisteren

Mechelen heeft dat de voorbije jaren getoond. De evolutie van onze stad is 
een reden voor hoop en optimisme: van zieke broertje naar referentiestad 
en dat op amper een decennium. Deze spectaculaire ommekeer is het werk 
van vele stadsgenoten. Ook andere partijen kunnen terecht hun aandeel 
opeisen. Maar niemand kan ontkennen dat de samenwerking tussen groen 
en blauw, versterkt door onafhankelijke Mechelaars, de politieke motor was 
van de verandering.

Toch hebben we die samenwerking met het oog op de gemeenteraadsver-
kiezingen grondig geëvalueerd. Want de verkiezingen van 14 oktober 2018 
gaan voor ons niet over de successen van gisteren, maar over de uitdagingen 
van morgen. We hebben kritisch naar onze stadslijst Vld-Groen-M+ geke-
ken, vanuit de vraag wat het beste is voor de Mechelaars. Dat proces is nu 
achter de rug en heeft een duidelijke beslissing en een sterk engagement 
opgeleverd.

Voor Mechelen en de Mechelaars

Wij blijven de komende jaren schouder aan schouder samenwerken. Voor 
Mechelen. De keuze voor een stadslijst is de beste voor onze stad. We blij-
ven twee te onderscheiden partijen, elk met onze eigen inspiratie, maar 
kiezen wel resoluut voor samenwerking. De stadslijst laat toe om onze par-
tijbelangen ondergeschikt te maken aan de Mechelse noden. Het is geen 
pion op het nationale schaakbord, maar een platform ten dienste van de 
Mechelaars.



Voor Mechelen

Deze formule werkt drempelverlagend. Onafhankelijke mensen treden snel-
ler toe. Zij bekennen kleur, maar alleen voor de stad, niet voor de Wetstraat-
politiek. Het is onze uitdrukkelijke ambitie om de kracht en de meerwaarde 
van deze formule de komende jaren nog te vergroten. Dat zullen we doen 
door nog meer onafhankelijke Mechelaars bij ons project te betrekken.

Mechelaars verenigen

In een tijd waar anderen vooral de polarisatie opzoeken, weigeren steeds 
meer Mechelaars om hieraan mee te doen. Dé stadsvernieuwing bij uitstek 
is het groeiend vertrouwen van de Mechelaars in onze stad, in het samenle-
ven met elkaar, in de mogelijkheden van Mechelen en de Mechelaars. Met 
de stadslijst Vld-Groen-M+ willen we die Mechelse grondstroom een stem 
blijven geven.

We kiezen voor verbinding en weigeren mensen of groepen uit te sluiten. 
We kiezen voor een beleid van samenleven, niet van segregatie. De stads-
lijst Vld-Groen-M+ staat voor die Mechelse eenheid in verscheidenheid. Wij 
willen de Mechelaars politiek verenigen, de krachten bundelen. Voorbij de 
klassieke politieke tegenstellingen en het hokjesdenken. Want om onze stad 
nog beter te maken hebben we alle talent, alle creativiteit en alle stadsge-
noten nodig.

Voorop lopen

De herwonnen fierheid zorgt in onze stad voor heel wat positieve actie. Meer 
dan welke formatie ook wil de stadslijst de megafoon zijn van die fierheid 
en de motor van de ambitie die eruit voortvloeit. Maar die fierheid maakt 
ons niet blind. Integendeel, het motiveert ons net om hard verder te blijven 
werken aan Mechelen.

Het ligt ook niet in onze aard om in te dommelen. We leggen de lat hoog, 
ook de komende jaren. We tekenen niet voor de middelmaat. Mechelen mag 
niet op haar lauweren rusten. We willen met onze stad voorop lopen, het 
verschil maken, bakens verzetten. Innovatie en creativiteit behoren nu al 
een aantal jaren tot het DNA van onze stad.



Voor Mechelen

Of het nu over klimaat of ondernemen gaat, veiligheid of armoedebestrij-
ding, diversiteit, cultuur of stadsvernieuwing: steeds opnieuw slaagden we 
erin met nieuwe oplossingen te komen en een innoverende aanpak uit te 
werken. Veel van wat hier werd uitgedacht, werd elders gekopieerd. Die rol 
gaan we blijven opnemen. Dat is ook nodig, want er komen nieuwe uitdagin-
gen op ons af.

Iedereen mee

Bij het nieuwe elan komt ook een grote verantwoordelijkheid kijken. In een 
snel veranderende stad en dito wereld is het elke dag omkijken, maken dat 
iedereen mee is. Want Mechelen moet Mechelen blijven: een mix van groot-
stedelijke ambitie én behapbaarheid en geborgenheid.

Dat fragiele evenwicht moeten we blijven zoeken en vinden. Groot en toch 
gezellig. Met een sterke regie, maar ook veel ruimte voor spontaan initiatief. 
Ambitieus en inclusief. Een labo, maar ook een lerende stad. Een stad van 
koplopers, maar waar voor iedereen ook een plekje is in het peloton.

Kortom: de stadslijst is een keuze voor Mechelen. 
Ook de komende jaren willen wij Mechelen ver-
enigen, de krachten bundelen. Niet met minder, 
maar met nog meer ambitie: een stad die voorop 
loopt, maar altijd omkijkt of iedereen mee is.



Mechelse uitdagingen

Mechelen zal  de komende jaren groeien tot  100.000 
inwoners.  Hiervan een succes maken, is  werken op 
vele fronten.  Voor een verkiezingsprogramma is  het 
te vroeg.  Daar gaan we de komende maanden hard aan 
werken met veel  mensen en met de Manemakers in het 
bi jzonder.  Toch zi jn we het nu al  eens over zes centra-
le uitdagingen voor Mechelen.  Op elk van deze pun-
ten wil len we nieuwe antwoorden bieden. Zi j  zul len de 
kern uitmaken van ons stadsproject.

KANSENFABRIEK

Mechelen wordt de kansenfabriek bij uitstek. Een stad waar ondernemers en 
nieuwe bedrijven welkom zijn, het aantal jongeren zonder diploma halveert, 
het aantal banen sterker toeneemt en de werkloosheid sneller daalt dan in 
de rest van het land. De strijd tegen armoede blijft een prioriteit, meer nog 
dan vandaag. Want niemand mag uit de boot vallen. Van onderwijs maken 
we een speerpunt, ook al zijn we geen inrichtende macht. We kiezen reso-
luut voor de buurtschool als ontmoetingsplek, waar veel aandacht is voor 
taal, welbevinden van de leerlingen en ouderbetrokkenheid. Cultuur, sport 
en jeugdwerk staan in de spits bij het bieden van kansen en het ontwikkelen 
van de talenten van elke Mechelaar.
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LEEFBARE, GROENE BUURTEN

Mechelen wil de meest leefbare buurten van alle Vlaamse steden creëren. 
Waar jong en oud zich thuis voelen. We garanderen de veiligheid en net-
heid en blijven hier toonaangevend. We bewaren het huidige groen en snij-
den geen open ruimte meer aan, maar vangen de stadsgroei op nabij het 
centrum. We zetten de vergroening radicaal verder, planten in alle wijken 
nieuwe bomen aan en realiseren nog meer nieuwe parken die we met elkaar 
verbinden door middel van groene vingers.

STAD IN BEWEGING

We leggen de lat hoog: we willen dé fietsstad van Vlaanderen worden. We 
maken daarbij gedurfde keuzes. We zetten volop in op deelwagens: nergens 
anders gaat men er zoveel gebruik van maken. We breiden op een slimme 
manier het autoluwe karakter van ons stadscentrum en de woonwijken uit, 
maar we hebben tegelijk meer oog voor de mobiliteitsnoden van gezinnen, 
senioren en mensen met een beperking. Met creatieve oplossingen vangen 
we de parkeerdruk in de woonwijken op, evenals de nood aan openbaar 
vervoer in onze stad.

EEN (T)HUIS VOOR IEDEREEN

Mechelen wordt de meest aantrekkelijke woonstad voor alle inkomenscate-
gorieën. We zetten daartoe de stadsvernieuwing verder. We ruimen de laat-
ste stadskankers op. We ontwikkelen een actieplan om de woon- en woning-
kwaliteit van onze invalswegen te verbeteren. We waken over een gevarieerd 
woonaanbod. We willen tweeverdieners en (boven)modale inkomens blijven 
aantrekken, want zij zorgen voor een sterker sociaal en financieel draag-
vlak. Tegelijk moeten mensen met een bescheiden inkomen, starters, singles 
en senioren betaalbare en kwaliteitsvolle woningen kunnen vinden. Hiertoe 
versterken we bestaande instrumenten zoals de sociale woningmaatschappij 
en het sociaal verhuurkantoor, maar werken we ook nieuwe, creatieve op-
lossingen uit.

Mechelse uitdagingen
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TRADITIE EN TOEKOMST MET ELKAAR VERBINDEN

We willen een bruisend, ondernemend Mechelen. Een stad die haar vaste 
waarden koestert, maar ook durft experimenteren. We staan voor een stad 
die ondersteunt en tegelijk uitdaagt; geboeid is door avant-garde, maar er 
ook in slaagt heel de stad in beweging te krijgen; haar erfgoed koestert 
maar vernieuwing opzoekt. Dat spanningsveld tussen bewaren en innoveren 
maakt Mechelen uniek.

We zoeken dat spanningsveld bewust op, zowel in het culturele veld, het 
toeristische beleid, het versterken van ons winkelcentrum en het ondersteu-
nen van ondernemers. We creëren verder nieuwe broedplaatsen, zoals Oh! 
en Artenova en zetten innovatief beleid zoals Mest op poten. We breiden 
het aanbod zelfs nog verder uit met onder meer de stadscinema in de Oude 
Stadsfeestzaal en de nieuwe bibliotheek aan Kazerne Dossin, waar we men-
senrechten en diversiteit een centrale plek willen geven.

ALLEMAAL MECHELAARS

Mechelen is de stad waar leven in diversiteit een succes is. We kiezen voor 
een beleid van wederzijds respect, waar de toekomst en niet de afkomst van 
mensen centraal staat. We werken aan wijken en buurten waar mensen met 
elkaar en niet naast elkaar leven. Waar discriminatie en racisme kordaat 
bestreden worden. Waar mensen zich veilig, geborgen en verbonden kun-
nen voelen. Waar niemand uitgesloten wordt, maar ook niemand opgesloten 
wordt in zijn eigen groep. Een stad die inzet op ontmoeten en segregatie 
afwijst. Waar we allen trots zijn op onze gedeelde Mechelse identiteit. Waar 
de overheid en haar diensten een spiegel zijn van de diversiteit in de stad. 
Waar iedereen, ongeacht afkomst, gender of levensbeschouwing gelijk be-
handeld wordt en gelijke kansen krijgt.

Mechelse uitdagingen
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Manemakers

Mechelen maken, dat kunnen we niet  al leen.  Daarom 
gaan we op zoek naar Manemakers.  Nog veel  meer dan 
nu wil len we de kennis,  de creat iv iteit  en het engage-
ment van de Mechelaars mobil iseren.  Onze ambit ie 
op dit  punt is  groot en uniek.  We wil len een stadsbe-
weging op de been brengen. Niet  enkel  de leden van 
Open Vld en Groen, maar ook vele nieuwe mensen: een 
zo groot mogel i jke groep van geëngageerde,  posit ie-
ve Mechelaars.  Die unieke stadsbeweging,  dat  z i jn de 
Manemakers.

De Manemakers zijn fiere Mechelaars die de stad mee willen vorm geven. 
Ze worden een antenne in hun buurt, hun vereniging of vriendenkring. Ze 
leggen hun oor te luisteren in de stad en koppelen die signalen terug. Om-
gekeerd toetsen wij via hen nieuwe ideeën en voorstellen af bij onze stads-
genoten. Ze zijn het kniegewricht tussen de 86.000 stadsgenoten en onze 
stadslijst. Ze worden een onmisbare schakel tussen de stadslijst en de Me-
chelaars.

De Manemakers engageren zich tegenover ons, maar wij ook ten aanzien van 
hen. De Manemakers zullen mee het programma van de stadslijst kunnen 
bepalen. Die lijn willen we ook na de verkiezingen doortrekken door hen te 
blijven samenbrengen.

Manemaker zijn is een laagdrempelig engagement, maar het is wel een keu-
ze. Voor Mechelen.

We doen een oproep aan alle Mechelaars: laat van je horen, engageer je. 
Voor Mechelen.
 
Manemaker worden kan vanaf vandaag  
op www.voormechelen.be.



Geen kiescampagne

De beslissing dat we met een stadslijst naar de kiezer trekken is niet het 
startschot van de verkiezingscampagne. Daarvoor is het te vroeg. We gaan 
op zoek naar Manemakers om mee ons programma te schrijven, maar de 
focus blijft op het besturen van de stad.

In Mechelen is er nog geen kieskoorts en dat is 
een goede zaak. Het stadsbestuur heeft nog te 
veel werk de komende maanden om nu al volop in 
campagne te gaan. We willen wel, nu de knoop is 
doorgehakt, helder en open communiceren over 
onze beslissing.


