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In de kijker

Goud voor groene Rik Wouterstuin
De Rik Wouterstuin, vlak bij de Veemarkt, heeft de Publieksprijs Publieke Ruimte 2017 gewonnen. Met deze onderscheiding moedigt het kenniscentrum Infopunt Publieke Ruimte gemeentebesturen en andere opdrachtgevers aan om werk te maken van kwaliteitsvolle leefomgevingen. De Rik Wouterstuin, dat vroeger een stenen parkeerplein was, is onderdeel van een
ruimer parken- en tuinenplan van het Mechelse stadsbestuur. Met dit masterplan wil de stad
meer groen en water realiseren in de stad.
Het charmante stadstuintje, ontworpen door OKRA Landschapsarchitecten, werd vernoemd naar
de geliefde kunstenaar die er vroeger op enkele meters vandaan woonde. Een bronzen buste
van zijn hand en een muurschildering van Gijs Vanhee in de tuin brengen hulde aan Rik Wouters.
Je bereikt de nieuwe stadstuin langs de Befferstraat en de Rik Woutersstraat.
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Komaan

Goed bezig!
“Mechelen is de beste stad van het land!” Als burgemeester
mag je zoiets roepen, want iedereen weet dat een burgervader zijn stad moet promoten. En met een positieve houding
en een scheutje enthousiasme geraak je ook verder. Dus als
wij dat vanuit het stadhuis zeggen, mag je het altijd wat relativeren. Maar nu horen we het ook eens van een ander.
De vermaarde financiële bedrijven EY, BNP Paribas en de zakenkranten De Tijd/L’Echo hebben de Groep Mechelen (stadsbestuur en Sociaal Huis) uitgeroepen tot Lokale Overheidsorganisatie van het Jaar 2017. Als zelfs topfiguren uit de private sector de
stad en het Sociaal Huis Mechelen uitroepen tot meest klantgerichte en innoverende lokale overheidsorganisatie van het land, dan
wil dat toch wat zeggen. Ze vernoemen Mechelen als voorbeeld
voor andere openbare besturen. Daar moeten we als Mechelaars
fier op zijn. Trots ook op onze ambtenaren, die dat elke dag op het
terrein waarmaken.

Bart Somers,
burgemeester

Deze onderscheiding is de climax van een reeks prijzen en bekroningen die Mechelen steeds vaker te beurt valt. Dankzij ons allemaal
is Mechelen de voorbije jaren een inspirerende stad geworden. Het
parcours dat wij samen hebben afgelegd dwingt bewondering en
navolging af. Ook in het buitenland! Als burgemeester ben ik fier
op alle Mechelaars. Onze jongste trofee gaan we met gepaste trots
een jaar lang uitstallen in het Huis van de Mechelaar.

MAANdVRAAG

Doe jij aan sport?

THOMAS: “Ik wandel elke dag. Als
ik kan, skip ik de bus en ga ik te voet.
Da’s goed om mijn hoofd even leeg
te maken, een frisse neus te halen
en een beetje in vorm te blijven. Ik
wandel het liefst van al langs de vaart
of in het Vrijbroekpark!”

OUDREY: “Sinds kort heb ik me een
fitnessabonnement aangeschaft. Drie
keer per week train ik daar op kracht
en conditie. Het is belangrijk om goed
voor je lichaam te zorgen. Nu steek ik
een extra tandje bij om die winterkilo’s
eraf te krijgen.”

JOHN (rechts): “Tommy (links) en ik
spelen al enkele jaren samen bij basketbalclub Pitzemburg. Ik heb vroeger
veel sporten uitgeprobeerd, maar basket is echt mijn ding. Het leuke eraan
vind ik de teamgeest. Het is echt een
sociale sport.”
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WEDSTRIJD

Hoe heet dit
bijna 500 jaar
oude pand?
Bijna 500 jaar geleden werd aan de
oever van de Dijle een majestueus pand
gebouwd. Het werd het ambachtshuis
van de visverkopers, die met de prachtig
versierde gevel wilden pronken met hun
rijkdom. In de gevel herken je mythologische zeegoden, vissen, halfwezens,
bloemenranken en nog veel meer. Onlangs liet de stad deze historische parel
aan de Zoutwerf grondig restaureren,
samen met zijn kleine broertje ernaast.
Weet jij hoe dit gebouw heet? Een in
het oog springend sculptuur in de gevel geeft je een tip. Stuur je antwoord
voor 10 juni 2017 naar nieuwemaan@
mechelen.be of naar Marketing & Communicatie, Grote Markt 21, 2800 Mechelen. Op mechelen.be/nieuwemaan
vind je het reglement. De winnaar
maakt kans op Mechelenbons ter
waarde van € 50. Deze kan je uitgeven bij meer dan 170 adresjes in onze
stad. Succes!
Het antwoord op de vorige wedstrijdvraag was 138. Dat is het aantal landen
waarin wij Mechelaars onze roots
hebben. An Gevers, Elke Broothaerts,
Barbara Gysbrechts, Barbara Ebrahimi
en Natalie Putzeijs werden geloot uit de
juiste antwoorden en winnen een workshop van Iedereen Mondiaal. Proficiat!

4

32 %

BAZART mixt spel,
kunst en cultuur

Dat is de stijging in het aantal
groepen toeristen dat vorig jaar
t.o.v. 2015 onze stad met gids
bezocht, goed voor 34 073
bezoekers!

Bij ‘BAZART’ denk je wellicht aan de hippe indie-popgroep van de hits ‘Goud’
en ‘Nacht’. Maar wist je al dat BAZART ook een kunstige jeugdbeweging is?
Sinds september bezorgt BAZART in Mechelen elke zaterdag tientallen kinderen een plezierige namiddag. Medewerkster Jolijn Vannoppen vertelt wat haar
jeugdbeweging zo uniek maakt.
Jolijn: “Bij BAZART spelen we van
oktober tot mei iedere zaterdagnamiddag met alles wat kunst, cultuur
en erfgoed is. Alle kinderen van zes
tot twaalf jaar zijn welkom! Onze
activiteiten zijn even gevarieerd als
plezant: we kijken naar theater- en
muziekvoorstellingen, snuisteren in
exposities, dansen met stoepkrijt,
componeren muziek bij een stomme
film, spelen in de stad of amuseren
ons in onze uitvalsbasis in Mechelen, de Academie voor Beeldende
Kunsten. Een enthousiaste bende
begeleiders neemt de kinderen mee
op trot, en ons netwerk van culturele
partners helpt onze activiteiten naar
een hoger niveau te tillen. Regelmatig
houden we na de activiteit een
toonmoment of activiteit met ouders
en kinderen samen. We gaan ook elk
jaar op weekend en op zomerkamp,
echte hoogtepunten!”

voor het volgende schooljaar. Elk
kind mag gerust een keertje komen
proberen alvorens te beslissen. Of
ben jij tussen de 16 en 26 jaar en
heb je zin om kunst te vertalen naar
amusante activiteiten? De BAZARTbegeleidersploeg is nog op zoek
naar versterking.

Herken je in BAZART dé nieuwe hobby voor jouw zoon of dochter? Vanaf
16 mei kan je hem of haar inschrijven

W www.kunstjeugdbeweging.be
E mechelenbazart@gmail.com
T 016 65 95 65

Komaan
“Hoe meer je anderen
probeert te begrijpen,
hoe beter je kan
samenleven.”

DE MEDAILLE

Maria Beerten
geeft jongeren
met problemen
nieuwe kansen
‘Een inspiratiebron’, ‘een wervelwind van enthousiasme en
ervaring’, ‘een monument in het
Mechels onderwijs’: leerkrachten, CLB-medewerkers, jongeren
en hun ouders komen woorden
tekort om Maria Beerten te bejubelen. Haar bekroning tot Strafste
Mechelse Vrijwilliger 2017 is dus
geen verrassing!
Maria: “Ik ondersteun scholen bij
het omgaan met conflictsituaties en
met leerlingen die voor problemen
zorgen. Daarbij probeer ik zoveel
mogelijk herstelgericht te werken
en mensen te verbinden, in plaats
van de jongeren te straffen. Stel:
een jongen steekt op school een
vuilnisbak in brand. Als die jongen
van school wordt gestuurd, komt
hij er nog makkelijk vanaf. Hij moet
immers geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor zijn gedrag.
Ik pleit voor een aanpak waarbij je
met de jongen gaat praten en hem
laat stilstaan bij de impact van zijn
daden. Het overgrote deel van dit
soort jongeren zal zich leren inleven
en leren uit hun fouten.”
“Herstelgericht werken is zeker
niet de makkelijkste weg, maar op
lange termijn is het voor alle partijen
zinvol. Je verplaatst de problemen
niet naar een andere school. En als
je eigen kind thuis moeilijk doet, zet
je hem of haar toch ook niet aan de
deur? Vergeet ook niet dat jongeren
die moeilijk doen, het vaak zelf ook
moeilijk hebben.”

Herstelgerichte stad
“Ik doe dit werk vrijwillig binnen het
PrOS-team van CCG De Pont. PrOS
staat voor ‘problemen op school’ en
is een project dat o.a. door de stad
Mechelen wordt gesubsidieerd. In
Vlaanderen was Mechelen samen
met Kortrijk pionier in herstelgericht
denken op school. Het is mijn droom
om de methodiek in de hele stad
aan te wenden om mensen met
elkaar te verbinden en conflicten
anders aan te pakken. Hoe meer we
in elkaars schoenen proberen staan,
hoe meer we anderen begrijpen en
hoe beter we samenleven.”

Nog meer straffe
vrijwilligers
De Prijs voor de Vrijwilliger 2017
werd niet enkel aan Maria uitgereikt. Binnen de categorie 'organisatie' werden 20 gemachtigde opzichters bekroond. Zij
zorgen elke dag voor verkeersveilige schoolomgevingen. Een
welgemeende dankjewel aan al
deze vrijwilligers!
Ken jij iemand die de Medaille
verdient? Stuur een mailtje naar
nieuwemaan@mechelen.be en
wie weet hangt de Medaille volgende keer rond zijn of haar hals.

Meer info:
www.mechelen.be/pros-project
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Er beweegt iets in Mechelen

Hotspot voor sport
Mechelen heeft een enorme inhaalbeweging gemaakt op het vlak van
sportinfrastructuur. De laatste tien jaar zijn er vele sportruimtes in Mechelen
bijgebouwd, denk maar aan sporthal De Plaon en het zwembad Nekkerpool.
Bovendien organiseert de dienst Sport activiteiten voor jong en oud. Ook wie
minder goed te been is of krap bij kas zit, kan in Mechelen perfect sporten!
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Dossier M

Sporten voor elke leeftijd
Voor de allerkleinsten:
Multimove Mechelen
Multimove Mechelen geeft vijftien sportlessen
aan kinderen van drie tot zes jaar. Tijdens de lessen komen de basisvaardigheden aan bod zoals
lopen, springen, vangen en werpen. De oefeningen prikkelen de motorische ontwikkeling van
de kleuters.
W www.mechelen.be/multimove

Sport Na School
Via Sport Na School (SNS) kunnen jongeren
tussen 12 en 18 jaar zich vlak na de schooluren
sportief uitleven. Zin in fitness, freerunnen, zaalvoetbal of baantjes trekken? Schaf dan voor een
zacht prijsje de SNS-pas aan via de website, bij je
leerkracht LO of op de dienst Sport.
W www.sportnaschool.be

Sport Overdag
Ben je overdag vrij en wil je jouw dagen sportief invullen? Via Sport Overdag kan
iedereen vanaf 18 jaar meedoen met badminton, seniorengym, tai chi, aquagym …
Koop voor 20 euro een 10-beurtenkaart bij de dienst Sport of Sporthal Iham (niet
geldig voor zwemactiviteiten). Met een UiTPAS met kansentarief betaal je 5 euro. In
ruil voor drie volle 10-beurtenkaarten krijg je een aandenken.
W www.mechelen.be/sportoverdag

Sportdag voor senioren
Zin in een wandelzoektocht, fietstocht, een spelletje kubb of petanque? Noteer 6
juni dan met stip in je agenda en schrijf je nu al in voor de sportdag voor senioren
via de ouderenadviesraad, ouderenconsulenten, in het dienstencentrum of via 015
45 33 26. Meer info vind je binnenkort op www.sociaalhuismechelen.be.
Di 6.06, 13.30u-17.30u, LDC De Schijf, Lijsterstraat 2, gratis

Bewegen op Verwijzing: een duwtje in de rug
Sporten is goed voor je gezondheid. Heb jij gezondheidsproblemen en wil je hulp
om een actiever leven te leiden? Dan kan de coach van Bewegen op Verwijzing
(BOV) je op weg zetten. Vraag een verwijsbrief aan je huisarts en maak een afspraak met de BOV-coach. Hij maakt een persoonlijk beweegplan met activiteiten
zoals zwemmen, fietsen naar je werk, tuinieren of een wekelijkse wandeling. Die
bewegingen zijn eenvoudig en lang vol te houden. Zo wordt sporten leuk!
W www.mechelen.be/bewegenopverwijzing, E kristof.budts@mechelen.be,
T 015 29 25 94
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Royal Gym Mechelen:
een boksclub die slaagkansen geeft
Nieuwe Maan volgde een
training bij Royal Gym
Mechelen, de thaiboksclub van boezemvrienden
Mustapha ‘Musti’ Lahrach en Abdel El Oualkadi. Voor de training
vertelde Musti aan de
jongeren dat ze werk kunnen zoeken op een nabije
jobbeurs. Meteen is duidelijk: dit is méér dan een
gewone sportclub.
Abdel: “In 2008 hebben Musti en ik
de boksclub geopend om jongeren
van de straat weg te halen. Ik ben
zelf in mijn jeugd ontspoord en in de
gevangenis beland. Daarna wilde
ik mij herpakken en iets teruggeven aan de maatschappij. Om de
twee weken gaan we de straat op
en moedigen we de straatjongeren
aan om te sporten. Als ze na school
trainen, hebben ze geen tijd en kracht
meer om dingen uit te halen. Echte
probleemjongeren krijgen een extra
zware training. We hebben ook nauwe
contacten met hun ouders, school en
het CLB. Tijdens de examens mogen
ze niet komen trainen, maar achteraf
vragen we wel hun rapporten op. We
geven de jongeren een doel: deelnemen aan wedstrijden. Als ze iets
mispeuteren, mogen ze niet mee naar
de wedstrijden.”
“Thaiboksen is niet gewoon een
gevechtssport”, legt Musti uit. “Je
ontwikkelt discipline, respect, zelfbeheersing en zelfvertrouwen. Onze
leden moeten hun tegenstander altijd
respecteren, of dat nu een gelovige
of ongelovige is, een hetero of holebi.
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Ook de zonen en dochters van Mustapha (links achteraan)
en Abdel (rechts achteraan) thaiboksen erop los.

Het maakt geen enkel verschil, we
zijn één team. De jongeren moeten
bovendien altijd stipt op tijd komen.
Zo hebben ze die discipline later
ook op hun werk. Daarnaast word je
van thaiboksen ook stressbestendig.
Onlangs is een bankmanager bij ons
komen boksen tegen de stress en hij
is een andere persoon geworden.”

“Kinderen die na de
schooluren komen
trainen, hebben geen
tijd en kracht meer om
dingen te mispeuteren.”

“Ondertussen hebben we zo’n 200 leden, een mix van mannen en vrouwen.
70 % van hen kan geen lidgeld betalen
en voor sommigen moeten wij handschoenen kopen. We doen dit al negen
jaar vrijwillig, naast onze gewone job.
We kunnen dus zeker extra middelen
gebruiken. Elk weekend rijden we ook
op eigen kosten met de jongeren naar
wedstrijden in het buitenland. Onze
twee zonen zijn in februari wereldkampioen geworden. Dat was een emotioneel moment, ik kon mijn tranen niet
tegenhouden”, lacht Musti. “De jongens
trainen zes dagen per week, drie uur
per dag. Over twee jaar kunnen wij niet
meer van hen winnen”, geeft Abdel toe.
W www.royalgymmechelen.be

Dossier M

Shorttrackgenen
Negen jaar nadat Hanne Desmet (20) voor het eerst
schaatsen aantrok, schaatst ze zij aan zij met de wereldtop shorttrack, een soort sprinten op schaatsen. Ook haar
broer Stijn (18) heeft de schaatsgenen meegekregen.
Hanne: “Het leuke aan shorttrack is dat het een klein wereldje is, iedereen kent elkaar. Het is een heel tactische,
spannende sport: je schaatst aan hoge snelheid dicht bij
elkaar en je neemt scherpe bochten. Qua adrenalinegehalte is het dus een uitzonderlijk toffe en spannende
sport. Als ik op topsnelheid zit, zo’n 50 km/u, ben ik wel
eens bang. Maar voorlopig heb ik er enkel hersenschuddingen aan overgehouden!”
“Vier jaar geleden zijn mijn broer en ik met zes anderen
als nationaal team beginnen trainen. We trainen nu twee
keer per dag. Ik studeer dus maar halftijds. Dat zegt zeker wel iets over hoe graag ik het doe (lacht)? Mijn broer
heeft vorig jaar goud behaald op de Jeugd Olympische
Spelen. Ik werd in februari vierde op de wereldbeker, een
mooi moment! Ik haal het vooral op kracht, terwijl mijn
broer van in het begin een technisch natuurtalent was.
De kans is groot dat we naar de Olympische Winterspelen mogen.”
Wist je dat …
je sinds kort ook op de nieuwe ijsbaan aan de Nekker
kan shorttracken?
W www.iscm.be

“Dankzij badminton
leef ik weer”
Geert Swinnen was vroeger een fervente wandelaar en
klimmer. Op zijn 40ste kreeg hij een zware opstoot van
de zenuwziekte MS. Daarna kon hij niet meer wandelen.
Geert: “Dat was erg moeilijk te aanvaarden. Ik heb toen
twee jaar lang niet gesport. Gelukkig zag ik eind 2015
een advertentie over rolstoelbadminton. Ik doe het nu
een à twee keer per week. Badminton geeft mij weer het
gevoel dat ik leef. In een rolstoel zitten is zeker niet het
einde. In de club speel ik ook tegen valide mensen. Dat is
noodzakelijk voor mij, want ik voel mij niet gehandicapt.”
“Ik badminton in een lichte sportrolstoel met een
antikiepwieltje. Omdat dat enorm duur is, zette ik vorig
jaar een inzamelactie op. Ik was verbaasd dat zoveel
mensen mij gesteund hebben. Dankzij badminton heb
ik de stap gezet naar een gewone rolstoel. Nu kan ik
weer mijn plan trekken.”

“Betaalbaar sporten voor jong en
oud is ons streefdoel. Het groot
aantal Mechelse
kampioenen is een
leuk gevolg.”
Walter Schroons,
schepen van Sport
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Elise Audiens heeft de
touwtjes in handen
Elise Audiens (18) won met haar team het Belgisch
Kampioenschap ropeskippen en verbrak daarbij een
wereldrecord. Eind maart won ze dus meer dan terecht
de Sporttrofee van de stad.
Elise: “Al van kleins af aan was touwtjespringen een passie. Daarom sloot ik me op mijn achtste aan bij de ROM
skippers. Ik train driemaal per week en vorige zomer zijn
zowel mijn team als ik wereldkampioen geworden. Dat
was ongelofelijk."
"Ropeskippen is heel vermoeiend, in positieve zin: je
krijgt er echt een voldaan gevoel van! Er zit ook veel
variatie in, je moet altijd improviseren. Het is allesbehalve
eentonig. Ook wie recreatief wil ropeskippen moet zich
zeker bij de ROM skippers aansluiten!"
W www.romskippers.be

“Vrouwen kunnen hun
mannetje staan”
Aanstormend talent Shari Claes (23) (links op de foto)
speelt nog maar drie jaar rugby. Toch traint ze al mee
met de nationale ploeg en rugbyt ze met haar Mechelse
team ‘Foxes’ in tweede nationale.
Shari: “Mensen zijn altijd verrast als ze horen dat ik
rugby speel. Ze verwachten dat enkel struise beren
rugbyen. Maar de sport draait niet alleen om kracht.
Je moet ook tactisch denken om zo weinig mogelijk
getackled te worden. Er is voor iedereen een plaats
in de rugby. Voorwaartse spelers moeten sterk zijn.
Driekwarters zoals ik zijn best snel, balvaardig en groot.
Het ziet er indrukwekkender uit als iemand groot op je
afkomt. Rugby is dus zeker niet alleen een mannensport,
vrouwen hebben zeker hun plaats binnen de rugbywereld. Wij kunnen ook ons mannetje staan op het veld. Je
moet wel tegen een stootje kunnen, maar dat maakt het
net leuk. Bij rugby kan je je echt uitleven!”
Tijdens de jaarlijke Sportkampioenenhulde zette
de dienst Sport ook Jozef De Boeck in de bloemetjes voor zijn decennialange inzet voor Sporting
Mechelen, en Tjorben Godeau en Arthur Mertens
van de Koninklijke Cano Club Mechelen werden
bekroond als Sportbeloften.
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“Het zou heel cool zijn om met de Mechelse Foxes over
enkele jaren te stijgen naar eerste nationale. Dat is haalbaar, want we zijn jong en gemotiveerd om bij te leren.
Rugby is een echte teamsport en onze speelsters zijn
heel goed op elkaar ingespeeld!”

Dossier M

“Sporten is meer
dan bewegen”
Lieve Teughels heeft vroeger geturnd en toen ze met
pensioen ging, is ze begonnen met seniorengym via Sport
Overdag (zie p. 7). Daarnaast wandelt, fietst en badmintont
ze en volgt ze aquagym.
Lieve: “In de eerste plaats doe ik het voor mijn gezondheid.
Ik wil zo lang mogelijk fit blijven. In de seniorengym krijgen
we oefeningen om onze spieren soepel te houden en ons
uithoudingsvermogen te verhogen, evenwichtsoefeningen ...
We zijn een hechte vriendengroep geworden. Na onze les
gaan we nog iets drinken en in de namiddag maken we een
wandeling of gaan we fietsen. Vanuit sportclubs groeien
sociale netwerken en dat is heel belangrijk, zeker voor senioren. Ik vind het dus heel fijn dat de stad Sport Overdag
organiseert. Bovendien moedigt de UiTPAS sporten aan.”

"Fit blijven en sociale contacten leggen,
dat maakt sport zo leuk!"

Betaalbaar sporten voor iedereen
Buurtsport Mechelen

UiTPAS met kansentarief

Buurtsport Mechelen biedt sportactiviteiten aan in de
woon- en leefomgeving van jongeren. Zo krijgen de
jongeren van maatschappelijk kwetsbare buurten de
kans om op een laagdrempelige manier te bewegen.

Heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming? Dan
krijg je een gratis UiTPAS met kansentarief. Die geeft je
automatisch korting bij al de UiTPAS-partners. Bovendien
kan je twee keer per jaar voor maximum 200 euro sportkampen betalen met deze UiTPAS. Ontdek alle UiTPASpartners op www.uitinmechelen.be/uitpas/kansentarief.

Op 7 mei is iedereen van 14 tot 18u welkom op de
Buurtsportcocktail in Papenhofdreef Park (Nekkerspoel). Buurtsport wil alle Mechelaars aanmoedigen
om te sporten in hun eigen buurt, want sport brengt
mensen bij elkaar.
W www.mechelen.be/buurtsport

Sporten met Talententickets
Heb jij de nieuwe Talententickets van jouw kind(eren) (515 jaar) al in de bus gevonden? Met de tickets ter waarde
van 50 euro kan je lidgeld of kampen betalen.
W www.mechelenkinderstad.be/talententicket

#sportersbelevenmeer #2800love
Dieren spotten terwijl je aan het joggen bent, een mooie
zonsondergang tijdens een van je fietstochtjes, je wekelijkse afspraak in je favoriete sportclub, of een ander actief
tussendoortje in fijn gezelschap … Als sporter beleef je
gewoon zoveel meer.

Deel jouw sportervaring op Instagram en/of Facebook met de hashtags #sportersbelevenmeer en
#2800love en maak kans op een 10-beurtenkaart
voor het stedelijk zwembad.

Maak je foto openbaar! Anders kunnen we de prijs niet toekennen. Meer info hierover vind je op www.mechelen.be/sportersbelevenmeer
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Dé lokale overheidsorganisatie
van het jaar? Die vind je hier!
Stad en Sociaal Huis bekroond voor het goede werk
De Mechelse stadsdiensten en het Sociaal Huis zijn goed bezig. Dat is voortaan
officieel! ‘Groep Mechelen’ sleepte namelijk de prijs van ‘Lokale Overheidsorganisatie van het Jaar 2017’ in de wacht. Met het lovende juryverslag in de
hand gingen we langs bij secretarissen Erik Laga en Jan Bal. Zij geven meer
tekst en uitleg bij drie uitspraken van de jury.
“Groep Mechelen is innovatief door haar partnerships
met de privésector, en is zo een voorbeeld voor andere
steden en gemeenten.”

“Groep Mechelen heeft geen schrik om te investeren. Zij
beseffen dat overheidsorganisaties moeten investeren
om later een return te krijgen.”

Erik Laga (stadssecretaris): “Hoe kunnen we door samenwerking méér realiseren? Dat is de vraag die we onszelf
stellen bij de start van elk project. Intern hebben onze
ambtenaren en politici een vlot samenwerkingsmodel, en
extern slaan we de handen in elkaar met sociale partners,
kennisinstellingen en bedrijven.”

Jan Bal (secretaris Sociaal Huis en adjunct-stadssecretaris):
“Besparen om te besparen mag geen doelstelling zijn. Wij
bouwen liever mee aan de toekomst van Mechelen. Door
onze exploitatie- en personeelskosten te drukken, hebben
we meer ruimte gecreëerd voor investeringen. Die komen
de Mechelse samenleving ten goede. Denk aan nieuwe
straten, pleinen, parken en stadstuinen, nieuwe culturele
en sportinfrastructuur, nieuwe ontmoetingslokalen en
dienstencentra, noem maar op.”

“Een concreet voorbeeld? De slimme, energiezuinige
ledverlichting die we in de binnenstad plaatsten. Zonder
onze nauwe samenwerking met de intercommunale Eandis en met Philips was dat nooit gelukt. Je moet weten dat
Mechelen de eerste stad is om op die schaal ledverlichting
te plaatsen.”

Erik: “Veel overheidsorganisaties hebben schrik om fors
te investeren. Wij niet. We zijn er namelijk van overtuigd
dat onze investeringen ‘iets in gang zetten’. Iedereen
die Mechelen bezoekt, merkt dat de stad spectaculair is
veranderd. Ons openbaar domein is mooier, het verkeer is
veiliger, de criminaliteit is sterk gedaald, enzovoort. We zijn
kortom geëvolueerd van een grijze stad naar een levendige, interculturele samenleving, die almaar meer nieuwe
bezoekers, inwoners en bedrijven aantrekt.”

"Deze trofee
draag ik op aan
onze ambtenaren.
Hun inzet voor
de stad en de
bewoners werkt
inspirerend."
Bart Somers,
burgemeester
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Tot je dienst

Erik:
“Mechelen heeft
geen schrik om te
investeren. Anders
waren we ook nooit
geëvolueerd naar de
levendige, interculturele
samenleving die we
nu zijn.”

“Mechelen heeft de meest klantgerichte en innoverende
lokale overheidsorganisatie.”
Jan: “Het was erg fijn om dat te horen, want onze werking
richten op de behoeftes van onze burgers is onze grote ambitie. Innovatief en klantgericht zijn, dat gaat wat ons betreft
samen. We durven werken buiten bestaande kaders.”
“Zo krijgt bijvoorbeeld elke cliënt van onze sociale dienst
een maatschappelijk werker toegewezen. Ze worden met
andere woorden niet van het kastje naar de muur gestuurd,
maar kunnen altijd terugvallen op hun vaste contactpersoon,
waarmee ze een vertrouwensband ontwikkelen. Andere
centrumsteden passen die aanpak nog niet toe. Het is
namelijk een hele uitdaging om dit te organiseren. Maar het
is de moeite waard. We willen het de Mechelaar zo makkelijk
mogelijk maken, zelfs als dat voor onszelf moeilijker is.”

Jan: “We willen het de Mechelaar zo
makkelijk mogelijk maken, zelfs als
dat voor onszelf moeilijker is.”
Erik: “De prijs is een hele opsteker voor onze stad en voor
alle medewerkers, die elk hun steentje hebben bijgedragen. Wees gerust: we gaan nu zeker niet op onze lauweren
rusten. De fusie van de stad en het Sociaal Huis gaat verder.
Op die manier willen we in de toekomst nog beter tegemoet
komen aan de verwachtingen van alle Mechelaars.”

Over de wedstrijd
Ieder jaar organiseert EY de prestigieuze award in
samenwerking met De Tijd/L’Echo en BNP Paribas
Fortis, om de onmisbare en ondersteunende kracht
van overheidsorganisaties in de aandacht te brengen.
De finalisten van elke categorie (lokaal, regionaal en
federaal) verdedigen zich voor een onafhankelijke deskundige jury. De criteria zijn strategie, klantgerichtheid,
effectiviteit, efficiëntie, betrouwbaarheid, duurzaamheid, wendbaarheid, innovatie en samenwerking. Naast
Groep Mechelen, vielen de FOD Financiën en CHU UCL
Namur in de prijzen als beste federale en regionale
overheidsorganisaties.
Meer weten? W www.overheidsorganisatievanhetjaar.be

"Ik dank alle
ambtenaren. Zij
dragen onze
waarden uit en
zorgen ervoor dat
elke Mechelaar
meedoet in onze
samenleving.”
Koen Anciaux, schepen en
voorzitter Sociaal Huis
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OP.RECHT.
MECHELEN.
DROMEN, DANSEN
EN FEESTEN
Nog tot 2018 viert Mechelen de verjaardag van
400 jaar rechtspraak in onze stad. Het stadsfestival
OP.RECHT.MECHELEN. biedt een waaier aan activiteiten rond recht en rechtvaardigheid. Nieuwe Maan licht
er elke editie enkele voor je uit.

SPEKTAKEL

Turning Point: dansen
om weer te dromen
Jonge professionele dansers van Let’s Go Urban
en Mechelse jongeren hebben een opzwepend
spektakel voor je in petto waarbij ze de begrippen ‘recht’, ‘rechtvaardigheid’ en ‘gelijkheid’ in
de taal van urban culture brengen.
Youssef El Kaouakibi (23) koos er bewust voor om
samen te werken met ervaren en
niet-ervaren jongeren tussen
12 en 25 jaar. “Aan jongeren
zeg ik: geloof in jezelf! Durf
te dromen en neem risico’s!”
Zelf was Youssef een buitenbeentje in vergelijking met zijn
Marokkaanse vrienden. “Ik hield
zo veel van dansen, maar ik was bang om niet
aanvaard te worden. Wat als ik nu naar de dansschool zou gaan? Zou ik dan nog vrienden hebben? Ik vergat hoe het was om te dromen.”
Dankzij zijn grote zus Sihame, de oprichtster van
‘Let’s Go Urban’ en nadien ‘A Woman’s View’,
zette hij zo’n zeven jaar geleden toch de stap naar
professionele dans. En met Turning Point wil hij anderen stimuleren om ook hun dromen na te jagen.
Aan de voorstelling gaan verschillende workshops
vooraf om jongeren te coachen en klaar te stomen
voor Turning Point. “Via Turning Point willen we
onderwerpen aankaarten die vandaag relevant
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Stadsfestival
MUZIEK

Laat je meeslepen
door een wereld
van geluid
Het tweede luik van OP.RECHT.MECHELEN.,
dat vooral draaide om kunst, is bijna afgelopen.
Maar geen einde zonder afsluiter natuurlijk. Kom
daarom op 9 juni naar de Grote Markt voor een
unieke en ‘ongehoorde’ beleving. Je leest het
goed! OP.RECHT.MECHELEN. wil Mechelse oren
verleiden om goed te luisteren en een EERlijk
OORdeel te vellen. Spits je oren voor uitmuntende
muziekstukken, woorden, liedjes … Voel met je
hele lijf de beats van recht en onrecht. Kortom,
laat je meeslepen in een wereld van geluid.
EERlijk OORdeel., vrijdag 9 juni, 22u,
Grote Markt, gratis
zijn, willen we kettingen doorbreken en grenzen verleggen.
Alles begint met een droom. Ik geloof dat ik jongeren tijdens
OP.RECHT.MECHELEN. opnieuw kan doen dromen.”

Toppunt voor Mechels talent
Youssef werkt voor Turning Point samen met H30, de artistieke
werkplek voor jongeren in Mechelen. Jaarlijks experimenteren
zo'n 200 jongeren tussen 14 en 30 jaar bij H30 met muziek, dans,
woord, of een ander creatief project. Voor hen is het de plek waar
vele dromen starten, en ook uitkomen. Denk maar aan street artist
Gijs Vanhee die als jongere regelmatig over de vloer kwam bij H30.
Voor H30-coördinator Annelien Van Damme was het evident
om mee te werken aan Turning Point: “Turning Point is tijdens
OP.RECHT.MECHELEN. hét hoogtepunt voor Mechels talent om met hun verhaal naar buiten te
treden. De vijf thema’s die in de voorstelling
zijn verwerkt - etniciteit, religie, gender, rijk
en arm, seksuele voorkeur - sluiten aan bij
wat H30 samen met verschillende jeugdpartners in Mechelen wil betekenen: vrijheid en
ruimte creëren waar jonge mensen van overal,
met een mix van gedachten en ideeën, samenwerken vanuit één
gemeenschappelijke drive: hun goesting in cultuur.”

Kom kijken!
Turning Point speelt op vrijdag 12 mei om 20u in de Oude
Stadsfeestzaal (Merodestraat). Tickets (€ 5) aan de balie van
OP.RECHT.MECHELEN. in het Cultuurcentrum (Minderbroedersgang 5, ma-vr open van 9-18u, weekends van 10-18u,
woe gesloten). Of de avond zelf aan de kassa.

Geen paniek: OP.RECHT.MECHELEN. is nog niet
gedaan. Na de straffe voorstellingen en activiteiten in mei en juni, bereidt het stadsfestival zich
voor op het derde en laatste luik. Dat start op 23
maart 2018 met de expo Roep om Rechtvaardigheid in het nieuwe en gerenoveerde Museum Hof
van Busleyden.

Meer OP.RECHT.MECHELEN.
Simple as ABC #2 – Keep Calm & Validate
door Thomas Bellinck/Robin (theater),
10-13.05, 20.30u, NONA
De dood en het meisje door Theater De
Peoene (theater), 12-14.05, 20.15u, De Peoene
JUST= door Zefiro Torna en Arsenaal/Lazarus (muziektheater), 23-29.05, 20u,
Hof van Savoye
WWW - Woonst, Werk en Wijf door Pier
De Kock en Dirk Tuypens (expo/installatie),
25-28.05 van 13-19.30u (doorlopend),
Comet-site (Koningin Astridlaan 132)

Tickets & info:
www.oprechtmechelen.be of
UiT in Mechelen, 070 22 28 00
Volg OP.RECHT.MECHELEN. ook via
Facebook: fb.com/oprechtmechelen
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Stadsartiest geeft
In juni geeft aftredend stadsartiest Circus Ronaldo een groot slotfeest.
Vanaf dan is Stef Lernous, artistiek leider van theatergezelschap
Abattoir Fermé, voor twee jaar onze stadsartiest. Zijn
ambitie? Meer magie in de wereld brengen. Iets wat
Circus Ronaldo volgens hem fantastisch gedaan heeft.
Dat vraagt om een interview met deze Maneblussers!
Mensen samenbrengen
Stef Lernous is een regisseur, die vooral bekend is als artistiek leider van het
Mechelse theatergezelschap Abattoir
Fermé. Hij heeft goesting en dromen
te over om de nieuwe stadsartiest te
zijn. “Ik wil zoveel mogelijk mensen
samenbrengen. En dan vooral mensen
die op het eerste gezicht niets met
elkaar gemeen hebben. Death metalfans en senioren bijvoorbeeld.”
Veel wil Stef nog niet kwijt over zijn
plannen. Maar wie al voorstellingen zag van zijn theatergezelschap
Abattoir Fermé, kind aan huis bij
kunstencentrum NONA, weet wat hij
kan verwachten. “Ik zal me zeker niet
beperken tot theater, maar Abattoir
Fermé is zodanig een deel van mij, en
andersom, dat het niet anders kan dan
dat ik het gezelschap hierbij betrek.
We houden van groteske en geleefde
personages, het schone in het lelijke.
Er mag een kantje af zijn.”

“Ik wil de komende
twee jaar Mechelaars
samenbrengen die op het
eerste gezicht niets met
elkaar gemeen hebben.”
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Meer magie
“Er mag terug wat
meer magie in de
wereld komen. Net
daarom draag ik
Circus Ronaldo
een warm hart
toe. Het brengt
de magie terug
die we soms
zijn kwijtgespeeld. Circus
Ronaldo doet
dat als een van
de besten.”
Al 43 jaar in
Mechelen
“Korte periodes
in Brussel niet
meegerekend,
ging ik nooit weg
uit Mechelen. Ik hou
van het mini-stedelijke
van Mechelen. Je hebt
alles nabij maar je vindt
ook snel rust in de natuur.”

STEF LERNOUS

"Iedereen kent hier iedereen.
Ik hou er wel van om een praatje
te maken. Ik werk meestal op café. In
het begin spreken de meeste diensters
me niet aan, maar na het derde bezoek
vragen ze zich wel af ‘wat ge allemaal
aan het schrijven zijt’ (lacht).”

Maneblussers

de fakkel door
Wonderlijke herinneringen
Regelmatig zagen we hun circustenten
opduiken in onze stad. In juni staat
ze er weer, in Muizen, om met een
reeks voorstellingen Circus Ronaldo’s
stadsartiestschap af te sluiten. Een
symbolische plek, als je weet
dat Circus Ronaldo hier 44
jaar geleden de eerste
voorstelling gaf.
Danny Ronaldo: “De
laatste twee jaar als
stadsartiest waren
plezant maar heftig.
De kerstperiode blijft me het
meeste bij. Toen
palmden we met
‘De Wonderlijke
Kerst van Circus
Ronaldo’ de
Grote Markt in.
Nog nooit kampeerden we zo
lang in het hartje
van Mechelen.
Ook stonden we
voor ’t eerst met
de hele familie van grootvader tot
kleinkind - op de
scène. We kregen
veel warme reacties.
Soms ook bitterzoete. Zo
vertelde een man me dat
hij na het zien van de voorstelling opnieuw wat meer zin
had gekregen in het leven.”

DANNY RONALDO

In een badkuip op de Dijle
“Maar met Circus Ronaldo deden
we meer dan circus. We poseerden
bijvoorbeeld ook voor het stadsfestival
OP.RECHT.MECHELEN. De levensgrote

foto’s zijn vandaag op verschillende
gebouwen in de stad te zien. Voor de
foto op het dorpshuis in Walem kropen
we met z’n allen in een badkuip op de
Dijle. Die foto verwijst naar de vreselijke situaties waarin vluchtelingen zich
bevinden. Waarom het dan een ludieke
foto is? Omdat ik geloof dat je met humor verder raakt dan met feiten alleen.”

“Afgelopen jaar stonden
we voor het eerst met
de hele familie - van
grootvader tot kleinkind op het podium.”
Of we Circus Ronaldo snel zullen terugzien? Waarschijnlijk al in 2018-19, want
dan wil Nanosh Ronaldo, zoon van
Danny, met een karavaan langs dorpen
en deelgemeenten rondtrekken, net
zoals vroeger!
Afsluiter: La Cucina dell’Arte
Als afsluiter van het stadsartiestschap
keert Circus Ronaldo terug naar thuishaven Muizen. Naast de kerktoren verrijst half juni de prachtige tent van ‘La
Cucina dell’Arte’. Voor die voorstelling
ging Danny Ronaldo in de leer bij een
Siciliaanse meesterpizzaiolo. De porseleinen serviezen en de nodige eetbare
en jongleerbare voedingsstoffen liggen
al klaar. Eens de keukenkastjes opengaan, begint een accordeon zijn eigen
leven te leiden, spelen de lepels een
tarantella op de wijnflessen en kan het
‘breekbare’ spektakel beginnen.
La Cucina dell’Arte,
14-18.06 + 20-23.06, 20.15u, dorpskern
Muizen, tickets en info via 070 22 28 00,
cultuurcentrummechelen.be
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Het contrast tussen de oude krotten
en de nieuwbouw kan niet groter zijn.

Huis van Lorreinen:

compact wonen in hartje Mechelen
Op de hoek van de Grote Markt hebben zes verkrotte
panden plaats gemaakt voor een kwalitatief woonproject. Het ‘Huis van Lorreinen’ wordt binnenkort de
thuis van vier gezinnen. In het hoekpand komt een immokantoor en ook de gelijkvloerse ruimte in de Frederik de Merodestraat krijgt een commerciële functie.
Meer dan 30 jaar ontsierden verkrotte panden op de hoek van de
Scheerstraat en de Frederik de Merodestraat het beschermde stadsgezicht
van de Grote Markt. Het stadsbestuur
nam het heft in handen door de
krotten op te kopen en de taak van
bouwheer op zich te nemen. Nu, vijf
jaar later, zijn de vier woonunits met
eigen private buitenruimtes en twee
commerciële ruimtes casco opgeleverd. De bewoners kiezen zelf hoe ze
hun nieuwe woning verder inrichten.

schaarser en duurder. Ik haalde inspiratie in Japan, waar deze woonvormen
al langer een trend zijn. Het Huis van
Lorreinen is een mooi voorbeeld van
hoe we met z’n allen op een kleinere
ruimte kunnen wonen.”
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De naam van het woonproject
verwijst naar een van de afgebroken historische panden: ‘de Hertog
van Lorreinen’. Karel, hertog van
Lorreinen, was in de 18de eeuw
landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden.
Bij de afbraak van
de vorige panden
vonden archeologen zelfs sporen
van een nog verder
verleden: een geslagen gouden munt van het
aartsbisdom Keulen uit het jaar 1469.

Met zicht op de toren

Geïnspireerd door Japan
Ontwerpbureau dmvA Architecten uit
Mechelen koos voor een innovatieve
structuur met verticale opbouw. Architect David Driesen: “Compact wonen is
de toekomst, want bouwgrond wordt

Hertog van Lorreinen

Architect David Driesen

Mark, Ingrid en hun dochter Francisca
vormen een van de vier gezinnen die
hier binnenkort hun intrek nemen.
Ingrid: “Wij wonen nu net binnen de
Mechelse ring, maar we wilden nog
meer in het hart van de stad wonen. Voor ons is het ideaal, zo pal in
het midden van deze bruisende en
zichzelf verjongende stad. Ik kijk al uit
naar een koffietje op ons terras in de
schaduw van de toren met beiaardmuziek op de achtergrond.”

(M)aanblik

Dossier politie
en veiligheid
in Mechelen
Criminaliteitscijfers 2002-2016
Na Brugge investeert Mechelen het
hoogste bedrag aan politiezorg van
alle centrumsteden. Per inwoner
investeert Mechelen zelfs het meeste
van allemaal. De resultaten mogen
er zijn! Nooit eerder haalden we de
afgelopen 15 jaar zo’n lage aantallen
voor vijf criminaliteitsfenomenen.
Sterker nog, sinds 2002 zijn de
cijfers voor bijna alle fenomenen op winkeldiefstal na - gedaald.

HANDTASDIEFSTAL

ZAKKENROLLERIJ

DIEFSTAL IN
WONING

DIEFSTAL UIT
VOERTUIG

-41 %

-83 %

AUTODIEFSTAL

FIETSDIEFSTAL

AFPERSING

INBRAAK IN
GEBOUWEN

-72 %

-4 %

-94 %

-44 %

-50 %

-48 %

DIEFSTAL
ZONDER GEWELD

DIEFSTAL MET
GEWELD (REST)

DIEFSTAL MET
GEWELD (WAPEN)

WINKELDIEFSTAL

-17 %

-72 %

-79 %

+49 %
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Camera’s zijn je kameraad
Mechelen is in België de pionier op het vlak van camerabewaking. Die voortrekkersrol behouden
we, nu de stad investeert in 68 nieuwe ANPR-camera’s die nummerplaten herkennen. Dankzij de
camera’s daalt de criminaliteit en verhoogt de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de stad.

246 camera’s
• 126 vaste ANPR’s
• 6 mobiele ANPR’s
• 83 bewakingscamera’s
ANPR staat
voor Automatic
NumberPlate
Recognition.

• 68 nieuwe ANPR-camera’s in 2017
• 14 fietslocators in voetpadkasten in Mechelen

68 nieuwe ANPR-camera’s
In totaal gaan er in Mechelen 126 vaste ANPRcamera’s staan, naast mobiele ANPR’s en bewakingscamera’s. Deze slimme camera’s dienen
in de eerste plaats om de criminaliteit verder
terug te dringen. Bij elk onderzoek raadpleegt de
recherche de camerabeelden, die als bewijsmateriaal kunnen dienen. Zo hebben de ANPR-camera’s al regelmatig voor doorbraken in dossiers
gezorgd. Daarnaast controleren ze of niemand de
autoluwe binnenstad inrijdt, en gebruikt de stad
ze voor trajectcontroles. Zo gaan de verkeersveiligheid en leefbaarheid erop vooruit.

Big Brother?
Natuurlijk bewaart Mechelen een goed evenwicht
tussen veiligheid en privacy. Als je geen misdrijf
pleegt, hoef je je geen zorgen te maken. Enkel
de nummerplaten die gekoppeld zijn aan geseinde voertuigen geven een ‘hit’. De gegevens van
andere voertuigen blijven slechts één maand in
het systeem. De politie kan ze enkel raadplegen
in het kader van een gerechtelijk dossier.
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Trajectcontroles voor
meer verkeersveiligheid
Politiezone Mechelen-Willebroek is gestart
met de installatie van trajectcontroles. Daarbij
registreren meerdere camera’s op een bepaald
traject het tijdstip waarop een auto langsrijdt. Zo
kunnen ze de gemiddelde snelheid berekenen.
Dit systeem werkt beter dan gewone flitspalen.
Veel snelheidsduivels weten waar de flitspalen
staan en remmen vlak voor de camera’s. Bij een
trajectcontrole heeft dat geen zin en worden ze
toch nog gevat.
Dit verkeersbord duidt
aan waar de trajectcontroles plaatsvinden.

Trajectcontrole

Vrachtwagensluizen
tegen sluipverkeer
In straten waar doorgaand vrachtwagenverkeer
niet toegelaten is, staan ook vrachtwagensluizen
met camerabewaking. Hier worden naast de
camera’s sensoren geplaatst die de hoogte van
vrachtwagens controleren. Zo pakt de stad het
sluipverkeer van vrachtwagens aan en wordt
de stad nog leefbaarder. De sluizen komen er in
de Grote Nieuwedijkstraat, Battelsesteenweg,
Hombeeksesteenweg, Brusselsesteenweg
(eerste deel vanaf Plaisancebrug) en Tervuursesteenweg. De vrachtwagensluizen werken ook
als trajectcontrole voor alle voertuigen.

(M)aanblik
Politiezone MeWi: meer dan
400 politiemedewerkers
Het korps in cijfers

Al 4200 fietszendertjes
De criminaliteit daalt sterk in Mechelen, maar fietsdiefstallen blijven een hardnekkig probleem. Zo werden er in 2016
34 % meer fietsen gestolen dan het jaar ervoor. De politie
organiseert gerichte acties om het probleem aan te pakken. Ze controleren fietsers en houden toezicht in fietsenstallingen. Ze zetten ook regelmatig lokfietsen in. Als fietsdieven ermee aan de haal gaan, worden ze opgespoord.
Daarnaast investeert de stad in fietszendertjes. Zo’n 2200
Mechelaars hebben samen bijna 4200 zendertjes aangevraagd. Het apparaatje zendt continu een signaal uit. Op
zestig strategische zones in de politiezone komen locators.
Die locators pikken het signaal van je fiets op en de doorkomst wordt geregistreerd. Als een
dief met jouw fiets langs zo’n locator
komt, kan hij dus geïdentificeerd
worden op basis van de beelden van
de camera’s in de buurt.
 2,5 cm  3 cm
Zendertje bestellen?
Door het succes zijn de zendertjes tijdelijk niet meer
voorradig. Hou www.mechelen.be/fietszenders in het
oog of stuur een mail naar fietszenders@mechelen.be
als je binnenkort ook een zendertje wil bestellen. Een
zendertje kost ongeveer 25 euro.

• Politiezone MeWi is de 4de grootste politiezone van
Vlaanderen
• 154 vrouwelijke en 257 mannelijke politiemedewerkers
• 40,7 is hun gemiddelde leeftijd
• 6 honden + 2 in opleiding
• 57 herkenbare en 37 anonieme dienstvoertuigen
• 99 fietsen en 33 mountainbikes
• 15 moto’s, 9 scooters en 3 bromfietsen
• Interventie: 106 medewerkers, verkeer: 32, recherche: 54
en wijkagenten: 33

Diensten onder één dak
De stad heeft geïnvesteerd in de uitbreiding van het
politiecommissariaat. Sinds 1 oktober zitten alle Mechelse
politiediensten in de Frederik de Merodestraat onder één
dak. Voordien was de recherchedienst gehuisvest aan de
Tinellaan. Nu kan ons korps beter informatie uitwisselen en
dienstoverschrijdend werken. De politiepost is 24/7 open.
Wist je dat de politiezone MeWi op verschillende
vlakken samenwerkt met zone Klein-Brabant? Sinds
1 september worden ook de interventieploegen van zone
Klein-Brabant aangestuurd vanuit de meldkamer in Mechelen. Dat verhoogt de efficiëntie en veiligheid.
Volg je politiekorps online op de voet:
W www.politiemechelenwillebroek.be
 fb.com/PolitieMechelenWillebroek
 @PolitieMeWi
 pzmechelenwillebroek
Geen idee wie je wijkagent is? Op de website kan je dit
makkelijk opzoeken.
Je kan de Politiepost Mechelen bellen op 015 464 464.
Voor noodoproepen bel je 112.

Actiedag op 17 mei
Om nog meer Mechelaars te overtuigen van het
nut van een goede fietsbeveiliging, houdt de stad
op 17 mei een actiedag. Gemeenschapswachten
spreken op straat mensen aan over fietsdiefstal
en delen flyers uit met tips en verkoopadressen
van de fietszendertjes. Er worden ook fietslampjes uitgedeeld aan wie zijn fiets goed op slot zet.
Bovendien kan je jouw fiets laten graveren aan
het centraal station van 12 tot 18u. In het stadhuis
kan iedereen die een zendertje heeft besteld
deze laten plaatsen.
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Politie MeWi is op zoek naar talent!
Met ‘The Force van Mechelen-Willebroek’
gaat de lokale politie op zoek naar jong talent.
Hou jij van actie? Kom jij graag onder de
mensen? Wil jij mee het verschil maken? En
heb je zin in een nieuw avontuur? Dan ben jij
misschien wel de persoon die we zoeken.
Sven, Lina, Jinnih en Leo zijn de vier gezichten van deze rekruteringscampagne. Hun missie? Jong talent warm maken voor een carrière bij
de politie. En iedereen is welkom natuurlijk! Diversiteit is immers de
kracht van het politiekorps. Diversiteit maakt het verschil. Binnenkort
schuimen ze alle vier de scholen, jobbeurzen en evenementen af.
Onze redactie wist hen nu al te strikken voor een eerste vragenronde.
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Leo Vanderlinden
• Hoofdinspecteur
• 57 jaar
• Werkt als OGP: Onwaarschijnlijk Grave Politieman
• Grootste talent: kalmerende
factor

“Als agent moet
je je hoofd koel
houden”
“Het leukste aan werken bij de
politie vind ik het contact met alle
lagen van de bevolking. Als je de
mensen behandelt zoals je zelf wil
behandeld worden, krijg je respect
voor wat je doet. Je moet je goed
kunnen inleven, geduldig luisteren,
en samen op zoek gaan naar een
oplossing voor het probleem. Je
mag je niet te veel laten meeslepen, want er zijn ook moeilijke
momenten. Bijvoorbeeld wanneer
je moet ingrijpen bij intrafamiliaal
geweld of wanneer je de familie
van een slachtoffer moet inlichten.
In zo’n situaties kunnen de emoties
hoog oplaaien en dan is het aan jou
om het hoofd koel te houden en
de gemoederen te bedaren. Vaak
krijg ik achteraf nog een bedankje
voor mijn tussenkomst. Op zulke
momenten krijg ik spijt dat ik bijna
met pensioen ga ...”

(M)aanblik
"De politie is er
voor iedereen"

“De adrenaline
giert door je lijf”

“Ik heb altijd al bij de politie willen
werken om de wereld te verbeteren. Als je een sterk rechtvaardigheidsgevoel hebt, dan ben je
hier aan het juiste adres. Je krijgt
hier ook ongelofelijk veel kansen.
Vandaag ben ik bijvoorbeeld mee
verantwoordelijk voor het diversiteitsbeleid. Ons team wil een
representatief uithangbord zijn van
de stad waarin we wonen. Daarom
willen we natuurlijk ook meer kleur
in het korps. Zo mikt deze campagne zeker op jongeren met andere
roots. Zij hebben nog te weinig de
reflex om een job bij te politie te
overwegen. Daar willen we dus verandering in brengen! Alleen samen
met hen kunnen we werken aan
een ‘politie voor iedereen’. Waar
wachten jullie dus nog op?”

“Het was mijn kinderdroom om bij
de politie te gaan. Al van m’n achtste wist ik het. Ik kan niet stilzitten. Ik
steek graag de handen uit de mouwen. En ik hou dus vooral van actie
en variatie. Waar kan ik dan beter
terecht dan bij de politie? Tijdens
mijn eerste week al zat ik mee in
een achtervolging van een gestolen
voertuig. Uiteindelijk is de auto tegen een barricade gereden en hebben we de dieven kunnen boeien.
Op zo’n moment giert de adrenaline
door je lijf! Hier is elke dag helemaal
anders. Er is ook een enorm verschil
tussen een dag- of nachtdienst. En
bovendien kan je via opleidingen en
doorgroeimogelijkheden je carrière
op elk moment een nieuwe wending
geven. Ik weet één ding zeker: ik ga
me hier nooit vervelen.”

Jinnih Beels
• Commissaris
• 40 jaar
• Lost zaken op alsof het
Cluedo is
• Grootste talent:
onderhandelen

Sven Callaerts
• Inspecteur
• 32 jaar
• Bijnaam: Mega Svenny
• Grootste talent: inlevingsvermogen

“Persoonlijke
verhalen geven
voldoening”
“Ik wou een job waarbij ik een meerwaarde zou zijn. Elke dag probeer ik
mij te onderscheiden en het beter te
doen dan de vorige. Ik wil een vertrouwenspersoon zijn voor iedereen
die me nodig heeft. En ik werk daarbij ontzettend graag met jongeren.
Zij zijn onze toekomst. Dat mogen we
echt nooit vergeten. Vorig jaar nog
heb ik een hangjongere intensief begeleid. Vandaag, één jaar later, heeft
hij enorme stappen vooruit gezet. Op
zo’n succesverhaal ben ik heel trots.
Naast de individuele aanpak zijn ook
bredere acties erg belangrijk. Het
opzetten van bijvoorbeeld een ontradende drugsactie in een school in
samenwerking met de schooldirectie,
kan enorm veel voldoening geven.
En ook deze rekruteringscampagne
geeft me energie. Wij kunnen echt
het verschil maken."

Lina Hovhannisyan
• Inspecteur
• 24 jaar
• Kan blindelings door
Mechelen rijden
• Grootste talent: altijd alert

Kom jij het korps versterken?

Solliciteer nu voor een job bij de politie via www.theforcevanmechelen.be
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Is jouw dak
zonneklaar?
Wil je graag zonnepanelen, maar
twijfel je of je dak wel geschikt is?
Vraag dan gratis advies bij Mechelen Klimaatneutraal. Een onafhankelijk expert overloopt samen met jou
of je dak in aanmerking komt voor
PV panelen. Advies kan zowel aan
huis als bij het zonneloket. Twijfel je
nog? Laat je dan inspireren door de
zonnelezing en geniet binnenkort
van je eigen groene elektriciteit!
Alle info op:
www.mechelenklimaatneutraal.be
of bel 015 29 79 22. In samenwerking met de provincie Antwerpen.

Nieuwigheden in je dorp
Sinds april kan je in je dorp terecht voor een uitgebreidere, stedelijke
dienstverlening.
• Het Huis van de Mechelaar komt
naar je toe: een nieuwe identiteitskaart, kids-ID, rijbewijs, reispas …
nodig? Voortaan kan je die ook afhalen in de dorpshuizen van Muizen,
Walem en Leest. Boek je afspraak
via www.mechelen.be/afspraak of
via 0800 2 0800 (gratis) en kom op
een moment dat jou het beste past.

Join the M-crew!
De Zomer is in 2017 opnieuw van
Mechelen! Sluit je aan bij de M-crew,
een ploeg enthousiaste en gedreven
medewerkers die de handen uit de
mouwen steken op o.a. Ottertrotter,
ParkPop, Maanrock, Dijlefeesten ...
en er mee een onvergetelijke zomer
van zullen maken. Schrijf je in via
www.m-crew.be.
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• Gratis bestel- en afhaalservice
voor de complete bibcollectie:
bestel boeken, cd’s en dvd’s online
via mechelen.bibliotheek.be en laat
ze gratis leveren in je dorp (Battel,
Heffen, Hombeek, Leest, Muizen en
Walem). Zo heb je keuze uit de hele
collectie, zonder dat je ervoor naar
de bibliotheek in het stadscentrum
moet. Meer info: 015 40 44 70.
Bovendien vinden in alle dorpen
sinds kort ook boekenruilen voor
en door bewoners plaats. Voor elk
boek dat je achterlaat, kan je een
ander meenemen.

Draai mee in je dorp(shuis)
De lente is het moment om wat vaker
buiten te komen en je dorpsgenoten
te ontmoeten. Dat kan bijvoorbeeld
in de multifunctionele ontmoetingsruimtes in je dorp(shuis). Organiseer
samen eens een cursus, knutselpartij,
spelletjesavond, boekenruil, vergadering … of kom samen voor een leuke
babbel. Zo breng je nog meer leven
in je dorp! Heb je een idee voor je
dorp(shuis)? Wil je een handje toe
steken? Of heb je vragen? Contacteer
de dorpshuisverantwoordelijken:
• Mieke Van Velthoven
(Battel-Walem):
mieke.vanvelthoven@mechelen.be
• Rita Verbergt (Heffen-Hombeek):
rita.verbergt@mechelen.be
• Diane Heremans (Leest-Muizen):
diane.heremans@mechelen.be
Of bel 0800 2 0800 (gratis).
Meer info: www.mechelen.be/dorpen

Goed om Weten

Mantelzorgers in de
bloemetjes
Ben jij een mantelzorger? Iemand die regelmatig hulp
biedt of zorg draagt voor z’n partner, kinderen, familie,
buren of kennissen? Dan ben jij goud waard. Mantelzorgers helpen met hun ondersteuning (bijvoorbeeld
door boodschappen te doen, te wassen, te helpen
bij administratieve taken, eten maken, enz.) heel wat
Mechelaars vooruit. Daarom zet het Sociaal Huis alle
mantelzorgers in de bloemetjes op 23 juni. Raadpleeg
vanaf half mei het activiteitenprogramma op
www.sociaalhuismechelen.be. Er zal opvang worden
voorzien voor zorgbehoevenden, zodat alle mantelzorgers maximaal van hun dag kunnen genieten.

Maak van jouw straat
een speelstraat

Wil je op de hoogte gehouden worden over initiatieven
voor mantelzorgers? Bezorg dan je contactgegevens aan
ann.desmet@sociaalhuismechelen.be of 015 44 51 04.

In een speelstraat wordt de straat opnieuw een ontmoetingsplaats waar kinderen naar hartenlust kunnen spelen en buren gezellig kunnen samen zijn. Dat gebeurt
helemaal veilig, want verkeershekken sluiten de straat
af voor doorgaand verkeer. Enkel fietsers, bewoners,
mensen die op bezoek komen en prioritaire voertuigen mogen stapvoets de straat inrijden. Speelstraten
worden ingericht tijdens de zomervakantie, doorgaans
tussen 13 en 20u. Je kan samen met je buren kiezen
hoe vaak dat gebeurt: eenmalig, een vaste dag per
week(end), een hele week of de volledige maand juli of
augustus. Bovendien kan je een gratis koffer vol spelmateriaal lenen. Je kan tijdens de zomervakantie zelfs
een mobiel speelteam aanvragen. Check de voorwaarden en doe je aanvraag minstens drie weken vooraf via
www.mechelenkinderstad.be/speelstraten.
Raadpleeg de Jeugddienst voor meer info:
speelstraten@mechelen.be, 015 29 77 60.

Zijn je reisdocumenten al in orde?
Trek jij deze zomer naar het buitenland? Kijk dan op tijd na welke documenten je nodig hebt om op reis te kunnen vertrekken. Indien je al over de vereiste documenten beschikt, kijk dan zeker de geldigheid na. Een overzicht van de vereiste
documenten per land vind je op diplomatie.belgium.be. Meer info: www.mechelen.be/identiteit-en-reisdocumenten
Reisdocument

normale procedure

spoedprocedure

superspoedprocedure

Reispaspoort +18

8 werkdagen, € 74

1-2 werkdagen, € 255

/

Reispaspoort -18

8 werkdagen, € 39

1-2 werkdagen, € 210

/

Identiteitskaart (eID)

2-3 weken, € 20,7

2-3 werkdagen, € 105 (vanaf 1 juli € 84)

1-2 werkdagen, € 193,30 (vanaf 1 juli € 125)

Kids-ID (voor kinderen
jongeren dan 12 jaar)

2-3 weken, € 6,3

2-3 werkdagen, € 100 (vanaf 1 juli € 79)
en vanaf 2de kind € 52,3

1-2 werkdagen, € 188,30 (vanaf 1 juli € 120)
en vanaf 2de kind € 52,3
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CULTUUR

Een hommage aan
Herman de Coninck

BIBEO Kunstroute:
fiets of wandel langs
beeldende kunst Bibeo

Op 22 mei 1997, 20 jaar geleden, overleed Herman de
Coninck. Als hommage aan haar overleden echtgenoot
leest Kristien Hemmerechts voor uit zijn dichtbundels en
brieven, op muziek van Bram Nolf (hobo), begeleid door
een strijkkwintet.

Beelden in Battel en omgeving

Via een wandel- of fietsroute langs negen locaties
ontdek je het werk van 25
kunstenaars. In het startpunt, de neoclassicistische
hallenkerk van Battel, vind
je een plannetje met de andere acht locaties (de route
kan ook met de auto, voor
mensen die minder goed te
been zijn).

Kunstroute

zo 21.05, 20.15u, Cultuurcentrum Mechelen, betalend

Het favoriete gedicht van
Kristien Hemmerechts

27 en 28 mei 2017

ww.xlreklame.be

Ontwerp • Joren Van Utterbeeck

Start route in de kerk van Battel • 10u tot 18u
Kindergrime van 13u tot 16u • www.kuroba.be

za 27.05 en zo 28.05, 10 > 18u, startpunt Battel Kerk
(Wolverbosstraat), gratis

Kristien: “Mijn favoriete gedicht heet Verlanglijstje en dan
vooral de regel: ‘Geef mij nu eindelijk wat ik altijd al had.’”
Brams favoriete passage komt uit ‘Moeder’: “Want poëzie
heeft te maken met het lang samen laten beschimmelen van
dingen, het alcohol laten worden van druiven, het konfijten
van feiten, het inmaken van woorden, in de kelder van jezelf.”

Infodagen & eindejaars
festiviteiten Academie
en Conservatorium
Het schooljaar zit er weer bijna op! Het Conservatorium
en de Academie vieren dat met heel wat concerten en
opendeurdagen.
Vergeet je zeker ook niet in te schrijven voor volgend
schooljaar! Aan het Conservatorium kan dat vanaf 24 juni
tijdens de infodag. De Academie opent haar deuren
tijdens de openatelierdagen en eindejaarstentoonstellingen op 23-25 juni. Inschrijven kan je daar al vanaf
20 mei. De Beiaardschool zet haar deuren op zaterdag
29 april open voor initiatielessen en concerten. Je kan er
vanaf 1 juni inschrijven.
www.conservatoriummechelen.be,
www.academiemechelen.be, beiaardschool.mechelen.be
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ZOMEREN

Vakantieliefdes
Het theaterstuk Vakantieliefdes (met Katrien De Becker,
Marilou Mermans en Evelien Lauwers) neemt je mee op
vakantie naar Gran Canaria. Drie generaties samen op reis,
dat moet af en toe wel eens botsen. Een komedie waarin
hoop en wanhoop van liefdesrelaties de bovenhand halen.
do 4.05, vr 5.05, vr 12.05 en za 13.05, 20.30u,
Theater M, betalend

Yoga met Eva Daeleman
Naar aanleiding van ‘Vakantieliefdes’ geeft Eva Daeleman, presentatrice, auteur en yogi, samen met
actrice, auteur en therapeute Helga
Van der Heyen de workshop ‘Hoe
gaat het met mij’. Een avond vol
leuke oefeningen die inzicht kunnen geven over jezelf, je idee over
‘de liefde’ … met aansluitend een
deugddoende yin-yogasessie.
di 9.05, 19.30-21.30u, Theater M, betalend

KINDERSTAD

Magische Speeldag
Op zondag 7 mei wordt de Mechelse
binnenstad omgetoverd tot een magische
wereld. Meer dan 30 kindvriendelijke organisaties hebben superleuke standjes en activiteiten op
de verschillende toverpleinen.
Maar ook de straatanimatie
en de attracties zullen je ogen
doen fonkelen. Er is voor ieder wat wils: van sporten tot
knutselen, van goochelen tot
toveren en van bouwen tot
koken! Of laat je omverblazen door de leuke acts op
het podium.

© Mirja Haase

Sint Tilleke Foor
Een weekend lang dompelt T’île Malines je onder in
straattheater, muziek en circus. Laat je overdonderen door
Pardon Service, de Balkan Hotsteppers, de oerwout dj en
BJ Orn. Of geniet van voorstellingen van o.a. straattheater
Krijmfresj, Jack Jaxx en Cir’Compose. De jongsten kunnen
hun haar laten soigneren bij Ana’s kinderkapsalon, een
hippe tattoo zetten en een circusinitiatie volgen bij Circusschool Circolito. En dan zijn er ook nog de pannenkoekenbakfiets en El Jefe’s zomerkeuken. Dat wordt genieten!
vr 12 > zo 14.05, vrijdag vanaf 17u,
zaterdag en zondag vanaf 12u, betalend

Burendag
Zet op 19 mei vanaf 18u je stoel aan de voordeur, lok je
buren uit hun huizen en maak er samen een gezellige
avond van. De stad schenkt je affiches en postkaarten
om je buren uit te nodigen en een waardebon van 25
euro die je bij de Oxfam-Wereldwinkels kan uitgeven
aan wat lekkers. Aarzel niet en schrijf je straat in via
www.mechelen.be/burendag
vr 19.05, vanaf 18u, bij je buren

zo 7.05, 10 > 17u,
binnenstad, gratis
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 OPROEP

ARSENAAL/LAZARUS presenteert The Life of Mechelen
en wil jouw verhaal horen!
Wat? Zeven theatershows tussen
2017 en 2021 over het wel en wee
van alle Mechelaars van 0 tot 107
jaar. De eerste aflevering gaat door
op za 23 en zo 24 september 2017,
telkens om 15u, en staat in het
teken van ‘Het prille begin’.
Doe mee! ARSENAAL/LAZARUS
zoekt mooie, alledaagse of originele, schokkende of grappige,
aangrijpende of absurde, lange of
korte verhalen over het prille begin:
geboorte, kindertijd, kinderwens,
ouderschap, en alles daarrond. Vertel zelf je verhaal op het podium of
schenk het aan de acteurs die het in
jouw plaats brengen.

Zin om mee te doen, en kan je je
twee weekends vrijmaken voor
de première? Laat dat dan weten
voor 31 mei 2017, of stel alle

SPORT

vragen die je nog hebt via
inge@arsenaallazarus.be,
015 42 25 44, of ga gewoon
langs in de Hanswijkstraat 63.

© Digitalclickx.com

Fietsen langs forten of
wandelen langs de Zenne
Om de natuur te beschermen is het fort van Walem doorgaans gesloten voor het publiek. Maar op 21 mei, tijdens
de Fortengordel van de provincie Antwerpen, zet ook het
Walemse fort zijn deuren open! De andere 22 deelnemende forten kan je ontdekken via verschillende fietsroutes.
zo 21.05, 10 > 18u, Fort van Walem
(Koning Albertstraat in Walem), gratis

Kom mee supporteren
tegen kanker!
Het hemelvaartweekend is al enkele jaren het weekend
van de 1000 km voor Kom op tegen Kanker. Dan gespen duizenden fietsers de fietshelm vast, klikken ze hun
schoenen in de pedalen, en fietsen ze ten voordele van
de strijd tegen kanker. De fietspelotons worden elke
dag bij aankomst tussen 17.30u en 19.15u onthaald op de
Grote Markt in Mechelen door een massa supporters en
livemuziek. Op zondag 28 mei vanaf 17u sluiten we het
weekend af met een spetterend slotfeest.
do 25 > zo 28.05, Grote Markt, gratis
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SHOPPEN

Lentebraderie
Verlaagde prijzen in een gezellige drukte maken van de
Lentebraderie een niet te missen evenement. Leuke kraampjes vol lekkers of snuisterijen
vullen het winkelaanbod aan.
vr 26 + za 27.05, 10-19u
Check nieuwtjes over
Shoppen in Mechelen op
www.shoppeninmechelen.be

WAT NOG?
Balcazar dansfeest!
di 16.05 en 13.06, 14-17u, Cultuurcentrum, betalend

Contour Biennale 8
nog tot 21.05, 9-17u (ma-di-do-vr) en 10-18u (za-zo),
verschillende locaties, betalend

Hanswijkprocessie
zo 21.05, 15-17u, binnenstad, gratis (tribuneplaatsen zijn
betalend)

Wandelparcours
wo 24.05, 9 > 19u, betalend (kinderen gratis)

Rondleiding begraafplaats met gids
zo 28.05 & do 1.06, 14u, hoofdingang
(Ziekebeemdenstraat 4), betalend (reserveren verplicht)

D.ART Kunstroute door Mechelen
wo 28.06, opening om 20u in Cultuurcentrum (locaties
te bezoeken vanaf 18u), do 29.06-zo 2.07, 13-18u,
verschillende locaties in Mechelen, gratis

Voordeel in de kijker
Heb jij 10 of meer punten op je UiTPAS staan? Ruil
ze in Bibliotheek Mechelen om voor een hippe
totebag, ontworpen door de Mechelse Heleen
Destuyver. Groot genoeg om véél boeken in mee
te nemen!
De UiTPAS is een klantenkaart voor sport, cultuur
en vrije tijd in Mechelen. Overal waar je komt, spaar
je een punt. In ruil voor punten krijg je interessante
kortingen, hapjes, drankjes of andere voordelen.
Ben je van Mechelen en heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming? Dan krijg je een gratis
UiTPAS met kansentarief.
Meer info: www.uitinmechelen.be/uitpas of
bij UiT in Mechelen.

Meer vrijetijdsinfo? UiT in Mechelen!
Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf wekelijks op de
hoogte van de vrijetijdsactiviteiten in Mechelen.
UiT in Mechelen, Hallestraat 2-6, T 070 22 28 00,
E uit@mechelen.be, W www.uitinmechelen.be,
F www.fb.com/UiTinmechelen

Jouw activiteit hier?
De stad helpt jouw evenement of vrijetijdsactiviteit gratis
promoten via UiT in Mechelen. Het enige wat je moet
doen is je activiteit (tijdig) invoeren in de UiTdatabank.
Zie www.uitinmechelen.be/UiTdatabank.
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Maneschijn
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1 Het Warm Welkom Weekend
was een regelrecht succes.

2 Geen reuzen, maar Miniatu-

ren speelden de hoofdrol in het
openluchtspektakel dat het Franse
straattheatergezelschap Royal de
Luxe creëerde voor stadsfestival
OP.RECHT.MECHELEN.

3 Een 100-tal vrijwilligers verza-

melden in de stationsbuurt 220 kg
achtergelaten afval. De actie was
een initiatief van Mooimakers i.s.m.
enkele bedrijven uit de stationsomgeving. Bedankt!

4 Modegoeroe Jani Kazaltzis ar-

bitreerde voor zijn programma 'Jani
gaat' een match tussen oud-spelers
van KV en bv's. Benieuwd wat de
stylist vond van de pakjes van onze
Va & Vient-majorettes.

5

Wou je altijd al eens midden in
de meest legendarische voetbalmomenten belanden? Rep je dan nog
voor 28 mei naar de Nekkerhal voor
de voetbalexpo Goal! The Football
Experience!

6 Sinds 18 februari ziet Mechelen

er een beetje anders uit, want in
de vroege ochtend hesen twee
kranen een 170 ton zwaar brugdeel
over de Leuvense Vaart. In het najaar van 2019 rijdt de eerste trein
over de nieuwe Spoorbypass.

Jouw foto hier?

Maak foto’s van Mechelen
waarin je mensen in beeld
brengt en mail ze naar
nieuwemaan@mechelen.be.
Meer uitleg?
W www.mechelen.be/nieuwemaan

V.l.n.r.: Greet Geypen, Björn Siffer, Marc Hendrickx, Katleen Den Roover, Christiaan Backx,
Bart Somers, Marina De Bie, Erik Laga, Koen Anciaux, Walter Schroons en Stefaan Deleus

www.mechelen.be/stadsbestuur-mechelen

NUTTIGE NUMMERS
Brandweer en ziekenwagen: 100
Europees noodnummer: 112
Dringende politiehulp: 101
Wachtdienst huisartsen:
www.dijlenete.be | 070 25 40 40
Wachtdienst apotheken:
www.apotheek.be | 0903 99 000 (€ 1,5/min)
Storingen en defecten op elektriciteits- of
aardgasnet: 078 35 35 00 | www.eandis.be
Gasgeur: 0800 650 65

Antigifcentrum: 070 245 245
Probleem met de watervoorziening:
0800 903 00 | info@pidpa.be
Vragen over huisvuil:
0800 90 441 | www.ivarem.be
Meldingen over toestand openbaar domein:
0800 2 0800 | www.mechelen.be/meldingen
Evenement organiseren:
www.mechelen.be/evenementenloket
015 29 79 01 | evenementenloket@mechelen.be

Meer nuttige nummers? Surf naar www.mechelen.be of sla de infogids open.

Info over stad Mechelen
 www.mechelen.be
 stadsbestuur@mechelen.be
 0800 2 0800

 facebook.com/StadMechelen
 @StadMechelen
 @StadMechelen

Huis van de Mechelaar: plan je bezoek via www.mechelen.be/afspraak of 0800 2 0800
Sociaal Huis: 015 44 51 11 | info@sociaalhuismechelen.be
Klachten over stadsdiensten? klachten@mechelen.be | 015 29 75 72
UiT in Mechelen: www.uitinmechelen.be | uit@mechelen.be | 070 22 28 00

Over Nieuwe Maan
Nieuwe Maan is het gratis stadsmagazine voor alle Mechelaars. Het wordt elke twee
maand huis aan huis bedeeld. Het magazine wordt gedrukt op gerecycleerd papier met
milieuvriendelijke inkten.
Verantwoordelijke uitgever: Erika Laga, stadssecretaris, Grote Markt 21, 2800 Mechelen
Redactie & vormgeving: Caroline Verschaeren (hoofdredactie), Lieve
Jaspaert, Tom Lamberts, Nathalie Bekx, Annelies Senaeve, Kevin Goossens,
Maxime Goffin, Laurie Gadeyne
Fotografie: Joost Joossen, Jasper Jacobs
Concept & creatie: Trendhuis
Contact: nieuwemaan@mechelen.be
www.mechelen.be/nieuwemaan
Wettelijk Depot: D/2017/0797/008
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Politie Mechelen-Willebroek
is op zoek naar talent!
Solliciteer snel via theforcevanmechelen.be
Diversiteit maakt het verschil.

