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Feestencharter maakt evenementen in Mechelen
leefbaarder
Mechelen mag dan wel een bruisende stad zijn die met evenementen zoals
Maanrock steeds heel wat bezoekers naar haar stad lokt, voor de bewoners van
de stad brengt dat feestgedruis vaak ook overlast met zich mee. Daarom werd
eerder deze week het feestencharter in het leven geroepen. Deze
overeenkomst moet niet alleen een einde maken aan de klachten van bewoners
over onder meer lawaaihinder, maar biedt tegelijk ook kansen aan
organisatoren van events.

Het stadsbestuur nam eerder al maatregelen om overlast bij evenementen
tegen te gaan: zo werden evenementaanvragen strenger beoordeeld en moeten
organisatoren betalen voor het gebruik van pleinen. Deze maatregelen bleken
nog niet voldoende en dus staken de stad, vzw mmMechelen Feest, horeca- en
handelaarsvzw Mechelen MeeMaken, de jeugdraad en de wijkraad de koppen
bij elkaar. Het resultaat: een feestencharter dat deze week door alle partijen
ondertekend werd.

Beter betrekken van handel & horeca
Het feestencharter stelt onder andere dat evenementen meer gespreid moeten
worden in tijd en over verschillende locaties. Tegelijk waakt het charter erover

dat het evenementenaanbod voldoende divers blijft. Een ander doel is het beter
informeren en betrekken van handelaars en bewoners bij de organisatie van
evenementen. Zo dient er bij de organisatie van de evenementen meer rekening
gehouden te worden met de openingsuren van winkels. De stad zal ook
strenger toezien op het toekennen en handhaven van de geluidsnormen.

Naast regels, ook kansen
Toch wil dit charter niet enkel regeltjes opleggen, maar ook kansen bieden aan
organisatoren die Mechelen willen doen bruisen. Zo zal het aanvragen van een
evenement eenvoudiger worden en krijgt de organisator een houvast bij het
inlichten van buurtbewoners over mogelijke overlast.

Wie zich niet aan de normen houdt, wordt op het matje geroepen, maar wie zich
voorbeeldig gedraagt, zal daar ook voor beloond worden. “Voortaan zullen we
ook een soort Gouden Schoen uitreiken per festivalperiode aan de organisatie
die het meest voorbeeldige evenement organiseerde”, licht Kristof Calvo
(Groen), voorzitter van mmMechelen Feest, toe. Voorzitter Geert Milis en
penningmeester Christian Michiels ondertekenden het charter als
vertegenwoordigers van Mechelen MeeMaken vzw.
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