VERSLAG 2021/2
PLENAIRE VERGADERING 30 maart 2021
Virtuele vergadering

1. Verwelkoming door de voorzitter
De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Hij verwijst naar de
feedback op de vorige virtuele vergadering op 16 februari 2021:
-

De vraag naar een kennismakingsronde: zal bij een vergadering die
fysiek kan doorgaan, opgenomen worden. Dit is moeilijk praktisch te
regelen met zoveel deelnemers op een virtueel platform.

-

De vraag wat er gebeurt met de gestelde vragen na de vergadering:
Deze worden door de voorzitter of door de seniorenconsulent
doorgegeven aan de persoon voor wie de vraag bedoeld is. De
antwoorden worden vervolgens teruggekoppeld of vermeld in het
verslag.

Vragen stellen gebeurt in de chat van de vergadering.
2. Goedkeuring verslag 16 februari 2021
Het verslag wordt goedgekeurd.
3. Team vereenzaming: Wandelmaatjes en Wegwijzers (Anjes
Dierens)
Anjes Dierens stelde het nieuwe team vereenzaming voor. Ze legde de
nadruk op de twee lopende projecten.
Het doel van dit team is ervoor te zorgen dat vereenzaamde ouderen te
bereiken met behulp van vrijwilliger. Hun doelgroep is voornamelijk
De twee lopende projecten zijn:
-

De wandelmaatjes: in dit project maken leden een wandeling met
ouderen in de buurt. Contacten via woonzorgcentra en lokale
dienstencentra.

-

Wegwijzers: dit project start met het versturen van een brief naar
60-plussers die onlangs alleenstaande zijn geworden of onlangs
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verhuisd zijn naar de stad Mechelen. Leden van de Ouderenraad
geven zich op als Wegwijzers om de personen die reageren op de
brief, op te bellen. Zo krijgen deze personen een aanspreekpunt in de
stad.
Informatie is te vinden op: www.mechelen.be/vereenzaming
4. Presentatie schepen Björn Siffer
(Zie presentatie als bijlage)
Björn Siffer is schepen van cultuur, toerisme, deeltijds kunstonderwijs,
sociale cohesie en senioren.
Cultuur
Beleidsaccenten:
-

Samenwerking tussen alle actoren die werken rond cultuur in de
stad Mechelen.

-

Participatie: het verbreden van het participatieniveau aan
culturele evenementen en instanties.

-

Vernieuwing: het is hierbij belangrijk om te investeren in
nieuwere vormen van cultuur, waarbij jongeren meer betrokken
zijn. Bv.: Urban art.

Infrastructuur: grote werven:
Een overzicht van de grote werven vind je in de presentatie als
bijlage. Investeren in bakstenen = investeren in mensen!
Dienst Cultuurontwikkeling : oa Hart voor beiaard, UiTpas,
Kunstonderwijs, Radar (talentenfabriek),…
Dienst Erfgoed en Musea: oa Bourgondisch stadspaleis met
participatief museum, publiekswerking Depot Rato, dynamisch
netwerk erfgoedorganisaties
Toerisme
-

Mechelen is een gezinsvriendelijke bestemming

-

MICE-bestemming (voor bedrijven) met historische gebouwen,
unieke producten en komst van Artexis (Nekkerhal)
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Seniorenbeleid
Alle informatie voor en door senioren in Mechelen kan je vinden op
https://www.mechelen.be/senioren
Concept van leeftijdsvriendelijke stad : om de wereldwijde vergrijzing
een antwoord te bieden moeten overheden inzetten op de plekken
waar mensen wonen opdat die daar zo lang mogelijk actief en gezond
kunnen blijven. Hiervoor pikt een stad in op meerdere thema’s:
o Toegankelijk maken van de fysieke omgeving
▪

Publieke ruimte en infrastructuur

▪

Mobiliteit en transport

▪

Wonen en huisvesting

o Toegankelijkheid van de sociale omgeving
▪

Sociaal-culturele participatie

▪

Non-discriminatie en sociale inclusie

▪

Maatschappelijk engagement en burgerparticipatie

o Toegankelijkheid van gemeentelijke diensten
▪

Communicatie en informatie op maat

▪

Gezondheidszorg en welzijnsdiensten op maat

 Principe leeftijdsvriendelijke stad
 Dit zal inspanningen en samenwerking vragen van
verschillende schepenen.
Sociale cohesie
-

Vertrekpunten plan tegen vereenzaming
o 35% van de Mechelaars heeft matige en 8% heeft ernstige
eenzaamheidsgevoelens.
o Bijna 10% van de 60-69-jarigen is eenzaam.
o Langdurige eenzaamheid kan voor ernstige
gezondheidsklachten zorgen.

-

Aanpak plan tegen vereenzaming:
o Betrekken van
▪

Burgers, buurten, beleid, betrokkenen

▪

Professionals én vrijwilligers
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▪

Samen, niet alleen

▪

Doelgroep- én leeftijdsgericht werken

▪

Preventief én curatief werken

▪

Ontmoeten en netwerken

▪

Maatwerk garanderen

▪

Dit is een blijvend proces en vraagt tijd, middelen en
personeel

o 3 krachtlijnen:
▪

▪

Directe aanpak
•

Bundelen van informatie en bewustwording van het
probleem.

•

Delen en leren van elkaar en van anderen,
netwerken ontmoeten.

Indirecte aanpak
•

Inzetten op een positief verhaal

o 9 concrete acties
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Vrijwilligerspunt
-

Dit is een online platvorm en een fysiek aanspreekpunt

-

Gebaseerd op vraag en aanbod van individuele Mechelaars en
organisaties.
o Online (www.mechelen.be/vrijwilligerspunt )
▪

Vacaturebank

▪

Advies en ondersteuning

▪

Informatie over naderende evenementen en
verhalen van vrijwilligers.

o Fysiek en op afspraak

-

▪

Het Predikheren

▪

Toerismehuis

▪

Huis van de Mechelaar

▪

Dorpshuizen: Hombeek, Walem, Muizen, Heffen,
leest

▪

Wijkhuis Battel

▪

Lokaal dienstencentra: de Schijf, den Abeel

7 categorieën waarvoor u zich kan opgeven als vrijwilliger
o Zorgzame buren
o Welzijn en gezondheid
o Cultuur en vrije tijd
o Onderwijs en opvoeding
o Diversiteit en solidariteit
o Sport en jeugd
o Dieren en natuur

Vragen aan schepen Björn Siffer
-

Is er een nieuwe theaterzaal met capaciteit voor 800 à 1000 plaatsen
op komst voor de nabije toekomst?
Dit is voorlopig niet in de planning voor de nabije toekomst, enkel
mits private investering.
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-

Wat is ‘Artexis’?
Het bedrijf dat de Nekkerhal uitbaat.

-

Komt de boekenbeurs naar Mechelen?
Enkel als dit betaalbaar is voor de stad Mechelen, dat de plaatselijk
boekenhandels hiervan kunnen meegenieten en dat er een groter
aanbod is van kwaliteitsvolle boeken.

-

Het gebruik van ‘Brussel- Noord’ bij de Nekkerhal. Vindt de stad dit
OK? Kan dit veranderd worden?
De Nekkerhal is in erfpacht aan een private investeerder. Dit wil
zeggen dat de stad zelf niets kan inbrengen van hoe zij dit
commercialiseren. Het was mooi geweest om Mechelen prominenter
te vermelden.

5. Varia
-

Het Vrijbroekpark
Wil je mee nadenken over de toekomst van dit park, dat kan je dit
doen via de website:
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dvt/vrijbroekpark.html
(ondertussen is deze vragenlijst afgesloten)

Datum van volgende plenaire vergaderingen, telkens
van 14-16 uur:

▪ Dinsdag 29/6
▪ Dinsdag 28/9
▪ Dinsdag 30/11
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