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Indiener : Tom KESTENS
Vraag/interpellatie (omschrijving) : Neemt Mechelen al stappen richting een
meer circulaire economie?
Toelichting
Steden slaan wereldwijd het pad in naar een meer circulaire economie. In de circulaire economie
gaan we efficiënter om met grondstoffen, materialen, energie, water, ruimte en voedsel door
kringlopen slim te sluiten. Natuurlijke hulpbronnen worden zo veel mogelijk hergebruikt. De
uitwerking van de transitie naar een circulaire lokale economie gebeurt daarom in nauwe
samenhang met de andere transities: slimmer wonen en leven, de sprong maken naar industrie
4.0, levenslang leren en de dynamische levensloopbaan, werk maken van zorg en welzijn 4.0,
werken aan een vlot en veilig mobiliteitssysteem, zorgen voor een energietransitie.
De rol van Mechelen is in dit verhaal logisch, omdat de genetwerkte stad vele grondstof en circulaire experten (OVAM, Vlaanderen Circualir) en creatieve ondernemingen en projecten
huisvest. Bovendien zijn we hier omringd door landbouw- en natuurgebieden en ligt onze stad aan
waterlopen. Al deze aspecten scheppen de ideale context voor een circulaire economie.
De hamvraag is: hoe gaan we van een stad die consumeert en wegwerpt naar een stad die deelt
en hergebruikt? Hoe creëren we een stad waar grondstoffen na gebruikt opnieuw in de keten
komen? We zien Mechelaars al de voorzet geven. Bakkers organiseren zelf korte voedingsketen
van oogst tot bord. Landbouwers organiseren zich collectief voor de aanbieding van
seezoensgebonden groenten en fruit. Winkels bieden kleding aan die volledig upcycled is. Jonge
productontwerpers maken design uit zwerfvuil. Anderen zijn creatief met verpakking. Er beweegt
iets in de stad en met al die ideeën en energie kan moeten we aan de slag.
We kunnen sowieso plastiek gaan reduceren in winkels, meer inzetten op onze traditie van lokale
producten en materialen gaan hergebruiken in plaats van weg te smijten. Het is kwestie van de
ondernemende koppen bij elkaar te steken en samen keuzes te maken.

Vragen:
1. Lopen er momenteel al initiatieven in/van Mechelen rond circulaire economie?

2. Worden de huidige initiatieven van Mechelaars in kaart gebracht en zo ja, hoe gaan we als
stad actief samenwerken met deze actoren?
3. Wat is het laaghangend fruit? Maw: welke eerste en eenvoudige stappen kunnen we
nemen richting een meer circulaire stad? En wat kunnen we van de Mechelaars zelf vragen?
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*indiening uiterlijk 5 dagen vóór de vergadering (voor vergadering dinsdag is dit op donderdag), bij voorkeur
vroeger, teneinde de administratie toe te laten de vraag/interpellatie te onderzoeken
Formulier als bijlage mailen naar gemeenteraad@mechelen.be (bij voorkeur), of bezorgen aan stadhuis
Mechelen, afdeling bestuurlijk beheer (dienst notulenbeheer), Grote Markt 21, 2800 Mechelen.

