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Antwoord college
Evolutie Mechelse besmettingscijfers
Mechelen volgt de landelijke trend met o.m. een gemiddelde stijging over de
voorbije weken van de 7- en 14-daagse incidentie (het aantal besmettingen
per 100.000 inwoners; resp. 197.9 en 341.7).
De positiviteitsratio of het aantal positieve testen op het totale aantal
afgenomen testen ligt momenteel op 3.2%.
Desalniettemin blijven de cijfers in Mechelen ver onder de landelijke
gemiddelden (landelijke 14-daagse incidentie bedraagt 505, de landelijke
positiviteitsratio 7.7%).
Ook het aantal nieuwe hospitalisaties voor COVID-19 vertoont de voorbije
weken een stijgende trend.
Analyse van de lokale impact van de paaspauze
De COVID19-crisiscel (hierna “CC”) komt sinds het begin van de crisis
wekelijks (digitaal) samen om de evolutie van de cijfers, impact van
regelgeving en bepaalde kernthema’s (vaccinatie, communicatie,
handhaving, vrije tijd, onderwijs, economie,…) te analyseren en waar nodig
acties te bepalen.
In functie van bepaalde evoluties sluiten de betrokken diensten aan bij het
overleg of bezorgen deze de CC voorafgaand hun vragen/bezorgdheden/….
Beslissingen, interne richtlijnen, aandachtpunten e.d. worden aansluitend
bezorgd aan de diverse directies en waar nodig vanuit de CC verder
toegelicht op dienstniveau.
Naast de periodieke vergaderingen van de CC staan de leden van de CC
permanent digitaal in contact via een berichten-app, via dewelke er een
dagelijkse uitwisseling is van cijfers, rapporten, regelgeving ed. Wanneer

nodig wordt een tussentijds overleg ingepland om zorgwekkende evoluties,
nieuwe richtlijnen vanuit de hogere overheden of incidenten te bespreken.
Huidige maatregelen
Lokale economie:
Impact op de markten:
• De organisatie van de wekelijkse markten blijft ongewijzigd.
Voor handel heeft de paaspauze een grote impact:
• Niet-essentiële winkels werken alleen op afspraak. Ook daar moet het
ministerieel besluit duidelijkheid scheppen over de modaliteiten van
het reserveren.
• Vanuit Mechelen MeeMaken wordt in elk geval volop gewerkt aan een
online reservatiesysteem voor die handelaars die daar zelf niet over
beschikken of er geen kaas van gegeten hebben om het op te bouwen.
• Op www.shoppeninmechelen.be vinden de Mechelaars een handig
overzicht waar er de komende weken op afspraak kan gewinkeld
worden en kan hij/zij ook meteen de afspraak inboeken.
• Verder bekijkt Mechelen MeeMaken ook de mogelijkheid van
raamstickers met een QR-code die meteen doorlinkt naar de
afspraaktool van de betrokken zaak.
• De druktebarometer komt ook opnieuw actief te staan
op www.shoppeninmechelen.be. Zo zien bezoekers meteen of het
veilig is om naar de stad af te zakken (code groen, oranje of rood).
• Verder kan iedereen ook via de webcams in de stad de drukte
bekijken.
• Ten slotte zet de stad stewards in om alles op een veilige en prettige
manier te laten verlopen.
Horeca:
• De horeca blijft tot nader order gesloten (uitgezonderd
afhaal/levering/hotelovernachtingen). Het take-awayaanbod wordt wel
mee gecentraliseerd op de overkoepelende site
www.shoppeninmechelen.be.
Voor de hele sector blijven de steunmaatregelen vanwege de lokale en
hogere overheid van kracht, met name de premies voor bedrijven en
zelfstandigen, het uitstel van betaling c.q. de verlenging van
betaaltermijnen, de promotie en het multiplicatorbeleid inzake de
Mechelenbon en de hotelovernachtingen bovenop de specifieke Vlaamse
vergoedingen en belastingmaatregelen.
Onderwijs:
• In het kader van het voornemen om de scholen vanaf 19 april 2021
(na de verlengde paasvakantie) opnieuw volledig te openen, is er met
de onderwijsvertegenwoordigers een overleg geweest om afspraken te
maken over de aanwezigheid van jongeren op het openbaar domein.
Scholen zoeken zelf zoveel mogelijk alternatieve oplossingen om het
openbaar domein tijdens de middagpauze zo weinig mogelijk te
belasten (in het kader van de coronamaatregelen). Wanneer jongeren
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toch tijdens de middagpauze buitenschools gaan, worden er concrete
afspraken gemaakt rond de veiligheidsvoorschriften. Samen met de
afdeling Marketing & Communicatie en Toezicht & Sociale controle
wordt een communicatie voorbereid om jongeren ook wegwijs te
maken in misschien nog onbekend plekken in de stad, om op die
manier een spreiding te realiseren.
Voor wat betreft de extra-murosactiviteiten is het nog niet duidelijk
wat er kan na 19 april 2021. Dit wordt nauwgezet opgevolgd, zoals
alle coronamaatregelen in functie van onderwijs, en zullen de stedelijk
initiatieven voor scholen voortdurend op de hoogte worden gehouden
over de update van deze maatregelen.
Scholen vragen opnieuw extra nadarbarelen aan om de
leerlingenstromen en bubbels in goede banen te leiden. De opvolging
hiervan is een goede samenwerking tussen de uitvoeringsdiensten en
OOM.

Welzijn:
• We zetten alle beschikbare ondersteuning rond mentaal welzijn extra
in de kijker via de communicatiekanalen van de stad: website,
facebook, …
• Mechelen kiest ervoor om, met de steun van de POD Maatschappelijke
integratie, tijdelijk extra middelen in te zetten voor het ondersteunen
en versterken van het psychisch welzijn van jongeren tussen 14 en 24
jaar die in Mechelen wonen of op kot zitten en voor wie psychologische
hulpverlening financieel zo goed als onmogelijk is. We werken vanuit
een samenwerking met de zelfstandige psychologen uit de regio.
Vanuit hun klinische praktijk kunnen zij deze jongeren toeleiden voor
wie de financiële drempel tot psychologische zorg te hoog is, ondanks
andere terugbetalingsmechanismen. Dit aanbod geldt tot zover de
beschikbare middelen strekken en verstrijkt uiterlijk op 31/12/2021.
• We hebben net ingezet op week van het
geluk https://www.mechelen.be/dag-van-het-geluk
1. waarbij radio GAGA aanwezig was bij rojm OVERKOP: waarin
jongeren vertellen over hun talenten, over hoe ze zich voelen, wat
hen gelukkig maakt en over de impact die corona op hen had,
2. we twee webinars hebben ingericht:
*) 'Mijn leven als superheld' werken aan veerkracht met kinderen
Liv Leeman, auteur van het boek: ‘Mijn leven als superheld’
dompelt je onder in de achterliggende visie van het boek. Waarom
is elk kind een superheld? Hoe kan je als ouder, begeleider of
leerkracht of hulpverlener de superkrachten van je kinderen laten
groeien? Liv geeft theoretische achtergrond rond veerkracht en
brengt heel wat praktische methodieken mee waar jij mee aan de
slag kan. De methodieken zijn gemaakt om met kinderen rond de
vier veerkracht sleutels te werken en kinderen aan te spreken in
hun eigen krachten. 1 uur vol methodieken om onmiddellijk in de
praktijk in te zetten bij kinderen.
*) Geluk zit in een klein driehoekje.
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Een gelukkig leven, dat wensen we elkaar allemaal toe. Maar je
‘gelukkig voelen’ of ‘gelukkig zijn’: wat is dat precies? Om op die
vraag te kunnen antwoorden, verzamelde Gezond Leven alle
belangrijke wetenschappelijke kennis over geluk in de
geluksdriehoek. In deze webinar leer je de geluksdriehoek van
dichtbij kennen: van de bouwblokken van geluk tot de oranje bol
die ons soms uit balans brengt. We toveren de informatie uit de
driehoek tot leven zodat je daarna zelf aan de slag kunt met je
geluksgevoel.
3. Veerkracht en Geluk
Op de jeugdafdeling zetten we boeken rond ‘veerkracht en geluk’
extra in de kijker. Je kan ook de Warme William-podcast
herbeluisteren. Deze podcast werd opgenomen tijdens de 10daagse van de Geestelijke Gezondheid, eregaste was Warme
William-ambassadrice Nora Gharib.
4. verhalen over geluk in het Vrijbroekpark
Ga op zaterdag wandelen in het Vrijbroek park en wandel langs de
fototentoonstelling ‘Verhalen over Geluk’. Scan de QR-code bij de
verhalen en luisteren naar de verhalen achter de foto's.
en we zetten een samenwerking op met Dichters van wacht, Mechelen
omarmt je op – Anne Wittevronghel vraagt nog een stand van zaken
op want we hebben er niets meer van gehoord nadat Anne een aantal
contactgegevens had bezorgd.
De vzw verb(l)ind gaat als culturele organisatie een samenwerking aan
met Tele-Onthaal en de stad Mechelen voor het inrichten van een
permanent bereikbare gedichtenapotheek die bemand wordt door
vrijwilligers die opgeleid worden door dichters. Deze werking zal ook in
Mechelen een fysieke Dichters-van-wacht-post inrichten. Wie naar
Dichters van Wacht belt kan in een 1op1relatie contact opnemen met
een dichter gewoon om naar een gedicht te luisteren, maar ook
wanneer men een luisterend oor nodig heeft.

Kinderopvang:
De stad werkt net zoals tijdens de eerdere lockdown samen met een aantal
externe partners. Info hierover is te vinden op
https://www.mechelen.be/coronavirus/noodopvang. Ook de meeste
jeugdkampen kunnen doorgaan.

Mechelen, 30 maart 2021

Erik Laga
Algemeen directeur

Alexander Vandersmissen
Burgemeester wd.

