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De stad werkt al geruime tijd aan structurele plannen om beter om te gaan
met de waterproblematiek n.a.v. de klimaatverandering. Deze zorgt er
immers voor dat er langere tijden van droogte optreden, maar ook dat er
meer periodes van intense regenval kunnen zijn, die voor wateroverlast
kunnen zorgen.
Via het klimaatplan en het hemelwaterplan willen we hier antwoorden op
bieden. De meest cruciale acties bestaan er in om meer ruimte te geven aan
water: via het herstellen van natuurlijke beddingen van waterlopen, via het
ontharden van versteende oppervlaktes of het beperken van nieuwe
verhardingen, via het creëren van extra groenzones en natuur. Dit zorgt
voor een gezondere watercyclus op ons grondgebied zodat de bodem
vochtiger blijft en we minder kans hebben op overstromingen.
Naast infiltratie van (regen)water is ook het hergebruik ervan belangrijk. We
gebruiken samen nog te veel drinkwater voor zaken waar dit niet
noodzakelijk voor is. We willen hier als stad het goede voorbeeld geven,
maar het is ook belangrijk dat we alle Mechelaars meekrijgen.
De initiatieven om het bemalingswater te hergebruiken zijn belangrijk om
waterverspilling tegen te gaan, maar de cubitainers in het straatbeeld
hebben ook een sensibiliserende functie. We willen de Mechelaar bewust

maken van de problematiek en tonen hoe het anders kan. Daarom komt er
op korte termijn ook een webpagina met concrete initiatieven, tips en links
rond droogte en water.
Het voorstel van een samenaankoop voor regentonnen sluit aan bij dit
tweeledige doel: het helpt de Mechelaar om regenwater bij te houden en te
hergebruiken en het kan een kans zijn om het droogte- en waterverhaal
extra te communiceren.
De stad is bereid te onderzoeken op welke manier en met welke
randvoorwaarden een dergelijke samenaankoop georganiseerd kan worden.
Een combinatie met de bestaande actie ‘Boom zoekt grond’ is daarbij een
logische en aan te bevelen keuze.
We zijn bereid te bekijken of regentonnen aan de stadsgebouwen een
meerwaarde kunnen zijn, maar mogelijk is dit beperkt. Vermoedelijk zijn er
meer voordelen aan het aanschaffen van een aantal extra cubitainers voor
o.a. bemalingswater, zodat deze overal in de stad (afhankelijk van de
noodzaak en mogelijkheden) ingezet kunnen worden om zo buurtbewoners
van water te voorzien en het hergebruik van water zichtbaar te maken.
Het tegengaan van de droogteproblematiek belangt iedereen aan. De stad is
bereid hier het voortouw te nemen, het goede voorbeeld te geven en de
Mechelaar te faciliteren hier in mee te gaan.
Samen werken we aan een Mechelen met droge voeten en natte broeken.
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