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Een Mechelen  
uit de miljoenen

budgEt 2010

8 bM’s blikken vooruit

Racing en KV scoren samen

donderdag veggiedag



SAMEN tOAStEN
Op hEt NiEuwE jAAR!
Mechelen houdt zich aan haar goede voornemens: op de nieuwjaarsdrink van zondag 
17 januari kunnen alle inwoners komen tsjingen. Van 11 tot 13u. is het Nieuwjaarke zoete 
met gratis drank en borrelhapjes. De borrelende muziek, daar zorgt dj Zaki voor!
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Toerist 
Onlangs liep ik een aantal toeristen tegen het lijf. Ik herkende ze aan hun gids. Nederlanders 
van boven de Moerdijk, afgezakt naar de oude hoofdstad van de Bourgondische Nederlan-
den. Ze waren verbaasd, ze wisten niet dat “Mechelen zo ontzettend mooi” is. Een van hen 
noemde onze stad zelfs enigszins euforisch “de verborgen parel van Vlaanderen”. 
Eerst voelde ik mij een trotse maneblusser. Want wie het wierookvat voor onze stad boven-
haalt, doet mijn Mechelse neus krullen. Maar de burgemeester in mij bleef met een dubbel  
gevoel zitten… Want blijkbaar moeten we nog altijd ontdekt worden. Kent men onze prach-
tige monumenten, onze gezellige straten en pleinen nog altijd niet voldoende. 
Dat geldt vaak ook voor ons Maneblussers. Toeristen, die zich vergapen aan onze torens, ker-
ken en paleizen hebben vaak het effect van een spiegel. Door hun bewondering zien we soms 
plots de pracht van wat onze thuis is en blijkt kankeren – onze geliefde volkssport – niet altijd 
terecht. Gelukkig beseffen steeds meer mensen dat. 
Mechelen is een prachtig erfdeel, eeuwenlang opgebouwd. We moeten haar verleden koeste-
ren. Maar een stad is nooit voltooid. Daarom moeten we verder bouwen aan haar toekomst. 
Met stenen, maar vooral met de mensen die er wonen. En samen, want op het stadhuis alleen 
gaat dat niet. En ja, steeds meer Mechelaars voelen dat er aan de Dijle niet alleen een rijk ver-
leden valt te bewonderen, maar dat er ook aan een boeiende toekomst kan gebouwd worden. 
En een groeiende groep Mechelaars is bereid daarvoor de handen uit de mouwen te steken. 
Voor een betere toekomst, eentje waarin iedereen een plaats heeft. 

Mag ik jullie allen een prachtig Mechels jaar toewensen.  
Bart Somers,
burgemeester

KtA wOllEMARKt wint de 
theaterwedstrijd ‘iN dE SpOt-
lightS’, waaraan heel wat ge-
meenschapsscholen deelnamen. En 
óf ze in de spotlights komen te staan: 
de leerlingen brengen binnenkort hun 
voorstelling ‘Go West Side!’ op het 
KVS-podium in Brussel. “We hebben 
op school de rode loper uitgerold 
en gedragen ons al als steracteurs”, 
klinkt het enthousiast en fier. Terecht!

Het beste bier vind je in Mechelen.  
De gOudEN CAROluS 
tRipEl behaalde de zilVEREN 
MEdAillE Op dE EuRO-
pEAN bEER StAR, de grootste 
Europese biercompetitie. Enkel de 
Straffe Hendrik uit Brugge deed het 
beter. Brouwerij Het Anker is niet  
verrast: “Onze Tripel is een vaste 
waarde in de horeca en kent bijval  
tot in de VS en Japan.” 

“Moet ik altijd een zakje bijhebben 
voor het verwijderen van honden-
poep?” “Ja,” kruiste VitAl jANS 
aan. Hij had alle antwoorden van de 
gAS-quiz juist. Onkruid wieden, 
wildplassen: Vital weet er alles van. 
Deze ludieke quiz van de sanctione-
ringsambtenaren frist de belangrijkste 
reglementen even op. Geen boete 
voor de winnaar, wel een etentje ter 
waarde van €75! 

Mechelen in actie?
Zij dragen hun steentje bijgOEd bEzig

lEftROMpEt

Komaan 



pro Cambio

Onder het motto ‘als het goed is mag 

het ook gezegd worden’, wil ik de stad 

bedanken voor haar samenwerking met 

Cambio, en meer bepaald voor het ope-

nen van een Cambio-standplaats aan het 

Ontvoeringsplein. 
 
Voor de stad heeft de promotie van Cam-

bio uiteraard zijn nut in het terugdringen 

van de files en van het autogebruik in de 

binnenstad. Maar als Cambio-gebruiker 

merk ook ik elke week de voordelen van 

het systeem: stimuleren van het gebruik 

van het openbaar vervoer, toch een auto 

beschikbaar wanneer het nodig is, geen 

garage/parkeerplaats nodig, minder kos-

ten dan aan een eigen wagen, enzovoort. 

Dank daarvoor! 

J.D.M.
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Antwoord van de stad: 
We zijn uiteraard heel tevreden dat 
het autodelen zo in de smaak valt en 
we hopen dan ook dat jouw stap rich-
ting Cambio nog heel wat navolging 
krijgt. Geïnteresseerden kunnen zich 
trouwens steeds aanmelden voor één 
van de infosessies die Cambio twee-
wekelijks in Mechelen geeft. 
Contacteer Cambio hiervoor via  
het nummer 070 222 292 of  
vlaanderen@cambio.be.

Antwoord van de stad: 
Niet alleen leren we heel veel uit 
archeologisch onderzoek, de skelet-
ten krijgen nadien ook een nieuwe 
rustplaats. Wat zonder onderzoek niet 
het geval zou zijn.. 

Nieuwe maan reikt de Medaille uit aan 
Mechelaars met lef. deze maand gaat ze 
postuum naar georges Charlier, jarenlang 
het gezicht van Mechelen in het buitenland. 
“Een echte vriend en één van mijn beste col-
lega’s, met een passie voor zijn werk,” zo 
herdenkt Josiane haar ex-collega. Georges 
stierf onverwacht, net toen hij van zijn wel-
verdiend pensioen kon genieten. Dertig jaar 
lang promootte hij als geen ander Mechelen 
in binnen- en buitenland. Publieksbeurzen en 

vakbeurzen, ver of dichtbij: Georges was er altijd. In samenwerking met het 
Speelgoedmuseum zette hij koers naar Japan, China en Amerika. Josiane 
weet het wel zeker: “Met zijn gedreven inzet voor toerisme verdient Georges 
de Medaille dubbel en dik!”

Ken jij iemand die de MEdAillE verdient? Mail zijn/haar naam naar  
nieuwemaan@mechelen.be en we prikken ze op zijn/haar borst.  

dE MEdAillE

brieven

Eeuwige jachtvelden?  
Ik wandelde voorbij de archeologische  werken onder de toren. Toch triestig dat  al die skeletten opgegraven moeten  worden. Hebben zij dan geen eeuwige  rust verdiend?

F.D.S.

Mens met  
goede papieren

Dirk Verbruggen, stadsdichter avant la 
lettre, voorzag Mechelen van poëzie en 

romans. Verbruggen overleed in april, 
maar maakte zijn ‘Goede Papieren’ nog 

drukklaar. De roman is een roep om 
onthaasting en bezinning. Een tegen-

gewicht voor ons drukke bestaan. Het 
verhaal? Als de twijfelende en wereld-

vreemde jezuïet, Pierre, uit de orde 
gezet wordt, grijpt hij die gelegenheid 
om op zoek te gaan naar ‘iets’ wat het 

verschil kan maken.      

dirk Verbruggen, Goede Papieren,uitg. Vrijdag, 
€17,90, iSbN: 978-94-600-1023-1

gEbOEKt 
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Mechelen  
kunst ze!
het straatbeeld liegt er niet om: Mechelen heeft ambitie. Over enkele 
maanden wordt het dijlepad een beeldboulevard vol regionale kunst. 
lichtkunstwerken doen de stad glimmen na valavond en topartiesten 
helpen mee aan de herinrichting van pleinen en straten. zo krijgen de 
pleintjes voor de Sint-Katelijnekerk en de Korenmarkt een artistieke face-
lift. “we willen ons echt als kunststad profileren en dat doen we met een 
mix van gevestigde werken en lokale creaties.” de eerste sokkels zijn 
intussen gearriveerd…

MEChElEN tElt

€340 000 telde de stad neer voor een magazijn in het 
Paardenstraatje om er een sporthal van te maken. Het 
Louvre in Mechelen? Het Hof van Busleyden wordt com-
pleet heringericht tot Mechels stadsmuseum. 
5,8 miljoen zet het stadsbestuur hiervoor opzij. Het 
NERO-project, gericht op minderjarige overlast-
veroorzakers, sleepte de Belgische Prijs voor Veiligheid en 
Criminaliteitspreventie in de wacht. De prijs, een bedrag 
van €2500 gaat naar kinder- en tienerwerkingen die lees-
achterstand aanpakken. Mechelen, stad om 350 maal te 
zoenen, want binnenkort komen er evenveel nieuwe 
vuilnisbakken in straten en op pleinen. De Vlaamse 
minister van Toerisme haalt 6 miljoen uit zijn porte-
feuille om een nieuw olifantenverblijf in Plancken-
dael te bouwen. Ook Kai Mook krijgt er een nieuwe thuis. 
Mechelen gaat met 890 extra energiescans nog meer 
de groene toer op. Laat je zo’n scan uitvoeren, dan krijg je 
energiebesparende tips op maat. De oude kantoren van  
Pauwels Trafo aan de Kleine Nieuwedijkstraat worden  
gerenoveerd tot 22 nieuwe woningen. Compact, 
duurzaam, vernieuwend en groen zijn de sleutelwoorden 
van het project.
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Antwoord van de stad: 
Als je een tegeltuintje aanlegt, dienen 
de uitgenomen tegels te worden be-
waard. De aanlegger is verplicht het 
tuintje altijd netjes te onderhouden. 
Het voetpad dient in zijn oorspron-
kelijke staat hersteld te worden als 
het tuintje niet meer gebruikt wordt 
of voor de gedeelten die niet meer 
gebruikt worden.
 
wanneer iemand verhuist, bestaan 
volgende mogelijkheden:
 
•  De nieuwe eigenaar of huur-

der neemt het pand over in de 
toestand waarin het zich bevindt 
en maakt geen opmerkingen: het 
tuintje dient dan verder ordelijk 
onderhouden te worden door de 
nieuwe eigenaar of huurder. Er 
wordt in dat geval verondersteld 
dat de nieuwe eigenaar/huurder 
akkoord gaat met de aanwezigheid 
van het tuintje.

 
•  Wanneer de nieuwe eigenaar of 

huurder het geveltuintje niet wenst, 
dan moet hij dit kenbaar maken bij 
de verkoop of verhuur. De aanleg-
ger van het tuintje is dan verplicht 
het voetpad in de oorspronkelijke 
staat te herstellen.

 
Bovendien ben je wettelijk verplicht 
om 4 soorten schadelijke distels te 
bestrijden. We hopen dat iedereen 
deze regels respecteert en we zullen 
dit concrete geval verder bekijken.

brieven
distels in mijn  
tegeltuin
Wat zegt het stadsreglement m.b.t. tegel-tuintjes? En wat gebeurt er als een pand overgaat naar een nieuwe eigenaar of huurder die geen groene vingers heeft? 

Doorgaans zijn de tegeltuintjes in het Be-gijnhof goed onderhouden en verfraaien ze de buurt. Maar ik ken toch een schrij-nend voorbeeld van hoe een tegeltuintje er niet zou mogen uitzien, en waar in de zomer de distels in bloei staan! 

A.V.

ARtiStiEK MOMENt 



Win en wij betalen jouw culinaire lekkernij ter waarde van 
€75 in een Mechelse eetgelegenheid naar keuze. Stuur je 
antwoord voor 16 januari naar nieuwemaan@mechelen.be 
of naar Communicatiebeleid - Nieuwe Maan, Grote Markt 
21, 2800 Mechelen.

Winnaar van de vorige wedstrijd is Stijn Keuleers. Hij 
herkende de gedenkplaat voor Graaf Frederik de Merode 
in de Befferstraat. 

De Merode, een populaire militair, raakte tijdens de Belgi-
sche onafhankelijkheidsstrijd zwaar gewond bij gevechten 
in Berchem. Hij werd voor verzorging overgebracht naar 
het huis van de rentmeester van de familie in de Beffer-
straat in Mechelen. Daar 
stierf hij op 5 november 
1830. Een bas-reliëf van 
de Mechelse beeldhou-
wer Hendrik Van Perck 
vormt een blijvende 
herinnering aan dit feit.

wEdStRijd zoek de g-plek 
van de stad!
waar in Mechelen is deze foto genomen?
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CuRSiEf

Veld van eer in de befferstraat



Verloren zonen  
en provo’s
Samen met artiestencafé de herten Aas vormde 
café de Verloren zoon de uitvalsbasis van de 
lokale provo’s. de beweging waaide over vanuit 
Amsterdam. 
De Provo’s provoceerden de autoriteiten en stel-
den met ludieke acties maatschappelijke proble-
men aan de kaak. “Ze waren eigenlijk tegen alles!”, 
lacht beeldend kunstenaar en oud-stamgast van 
De Herten Aas, Willy Van Eeckhout. Met hun beto-
gingen tegen de luchtvervuiling werden de Provo’s 
in die tijd helaas vierkant uitgelachen.

Meer nostalgie: www.beeldbankmechelen.be.

derde keer goede 
keer voor de pekton?
Steen voor steen herrijst ze uit haar as. de aloude 
pekton is aan haar derde heropbouw en een 
zoveelste nieuwe functie toe. Op de werf géén 
mikmak van oude brokken: allernetst genummerd 
schuiven de stenen in de allerjuiste volgorde.  
historie met precisie. 

De Pekton kende nu eens een pekzwarte periode, 
dan weer een bruine. In de 17de eeuw kocht je er 
pek om de romp van je schip te dichten. Twee eeu-
wen later opende hij als herberg, om in 1967 bruine 
kroeggangers te verwelkomen. Een wonder, want 
WOI maakte De Pekton nagenoeg met de grond 
gelijk. Derde keer, goede keer? Brouwerij Palm, 
de nieuwe uitbater, wil de traditionele Mechelse 
bouwtrant behouden, op basis van het originele 

bouwplan en de genummerde restanten: “Niets zo inspirerend als de sfeer van die bruine 
kroeg, met zijn houten gevel, balken en houten toog.” Een authentieke reconstructie 
dus, maar ook een helse: “Het is absoluut geen recht-op-rechtbouw. Bovendien zorgden 
de sporen van de vorige bouw en de stuwing van de Dijle voor heel wat ondergronds 
geploeter.” Gelukkig komt de eindmeet in zicht: “Straks zitten we boven de grond en dan 
zijn we niet meer te houden!” 
Brouwerij Palm hoopt in het najaar haar horecazaak te openen. “De Pekton wordt een 
uitstalraam van ons speciaal bierassortiment. En natuurlijk trakteren we jullie graag op 
een biertje!” 

tERug VAN wEg gEwEESt

Komaan 
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hEt gEhEugEN 

provo’s betogen begin jaren ’70 in de Nauwstraat aan de Vismarkt,  
voor de Verloren zoon, het meest beruchte café van Mechelen ooit.

pektonprehistorie
1694: De Pekton verkoopt 
pek voor schepen en  
verlichting voor de  
Sint-Romboutstoren.
19de eeuw-1914: Welkom 
in herberg De Pekton.
wO i: De Pekton is niet 
meer dan een hoopje as en 
enkele muurrestanten. 
1931: De Pekton wordt 
op zijn originele locatie 
heropgebouwd.
1946: Adieu Pekton: het 
gebouw wordt weer afge-
broken, zodat brouwerij 
Lamot kan uitbreiden.
1953: De Pekton wordt 
heropgebouwd, even  
verderop in de Van 
Beethovenstraat.
1967: Een nieuwe start, met 
een restaurant en een bar.
2001: De houten gevel 
wordt ontmanteld, genum-
merd en opgeslagen.
November 2009: Bouw-
vakkers leggen de eerste 
steen van een nieuw café.
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Een Mechelen
uit de miljoenen

StAdSbudgEt 2010

Kiezen is verliezen, zegt  
het spreekwoord. En elke  
crisis is een kans, wil het  
cliché. Het stadsbestuur  
rekent op €194 716 865  

aan ontvangsten in 2010.  
Maar dat belet je beleids- 
makers natuurlijk niet om  

elk van de 191 226 437  
euro’s die ze in 2010  

uitgeven twee keer om  
te draaien vooraleer ze  

verstandig te investeren  
in een Mechelen... uit de  

miljoenen.

Eeuwig jonge stad
Met (andere) wereldsteden heeft Mechelen gemeen  
dat de stad nogal wat tegenstellingen verzoent. Een  
rijk verleden en een jonge bevolking, bijvoorbeeld.  
Of de functie van verkeersknooppunt, terwijl je de stad 
tegelijkertijd vlot met de fiets doorkruist. Mechelen 
is bovendien groener dan je van een stad verwacht. 
unieke troeven genoeg om een hap van het budget 
voor 2010 op af te stemmen.

Erfgoedtrein om jaloers op te zijn
qua cultuurerfgoed kan Mechelen met de groten wedij-
veren. En dat mag iedereen meer dan ooit zien in 2010. 

Het Hof van Busleyden, het oudste renaissancegebouw 
van Mechelen (1505), tovert de stad tegen 2012 om in een 
modern stadsmuseum van topniveau. In 2010 wordt daar 
al €4,3 miljoen voor uitgetrokken.

Op 5 mei 2010 is het 175 jaar geleden dat tussen Brussel 
en Mechelen de allereerste trein op het Europese conti-
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Een Mechelen
uit de miljoenen

Lefwereld 

nent voorbijtufte. Dat moet uiteraard gevierd, zeker nu de 
stad de stationsomgeving vernieuwt. Verwacht je onder 
meer aan een zomerexpo in Lamot, een internationaal 
congres en een jongeren- en scholenproject.

Aan kunst op straten en pleinen besteedt de stad  
€93 000 in 2010. Schrik dus niet als je lichtkunstwerken 
tegenkomt, kunstwandelpaden of verrassende  
astistieke creaties op sites waar aan stadsontwikkeling 
wordt gedaan. In het voorjaar hervat de stad trouwens 
ook de heraanleg van Kruidtuin (€ 500 000).

Voorts investeert de stad in de renovatie van figuren- 
theater De Maan, maakt een masterplan alvast duide-
lijk hoe de Dodoens-site in een schouwburg met 800 
plaatsen wordt omgebouwd en mag opnieuw een mooie 
verzameling monumenten, stadsgezichten, kerkgebou-
wen en begraafplaatsen op de beste zorgen rekenen.

Autoluwe fietsstad
Vanaf 2010 wordt Mechelen echt een autoluwe stad. 
Een uitgebreide studie reikt begin 2010 oplossingen 
aan om de stad, naar het voorbeeld van de Vismarkt, 
autoluw en waar mogelijk autovrij te maken, zonder de 
bereikbaarheid in het gedrang te brengen. Met paaltjes 
die in de grond verdwijnen of cameradetectie (€120 000) 
breiden we eerst de autoluwe binnenstad uit. Aanpasbare 
bewegwijzering (€120 000) en extra mobiliteitsstudies 
(€20 000) leiden het verkeer mee in goede banen.

Tegelijkertijd start de stad met een ‘fietsverhuursysteem’, 
waarbij je de fietsen op meerdere plaatsen kunt inleveren 
(€250 000). Voor fietsenstallingen zet de stad €52 000 
opzij. En daarbovenop biedt een nieuw fietskluisverhuur-
systeem goedkope, veilige en overdekte parking voor je 

tweewieler. Als jouw wijk of straat graag zo’n kluis wil, laat 
iets weten. Twee extra elektrische fietspompen, tot slot, 
mogen €4000 kosten.

Voor de veiligheid van de verwachte toestroom fietsers 
zorgen onder meer nieuwe fietssuggestiestroken  
(€75 000), zone 30’s en verkeersremmers (€200 000), 
veilig ingerichte schoolomgevingen en -routes (€62 000), 
zebrapaden (€50 000) en betere fietspaden (€250 000). 
Ook in de nieuwe stationsomgeving staan voetgangers, 
fietsers en het openbaar vervoer trouwens centraal.

Samen met de provincie werkt de stad verder aan een 
fietssnelweg tussen Antwerpen en Mechelen. Initiatieven 
voor autodelen zoals Cambio en Autopia krijgen opnieuw 
steun van de stad. En bij De Lijn bevestigt de stad haar 
kandidatuur voor lightrail én een stadstram door het 
centrum.

Met het jaar mooier
de Regie Stadsvernieuwing mag opnieuw met  
€2 miljoen aan de slag, één miljoen voor de aankoop 
en één miljoen voor de renovatie van woningen. Aan de 
stationsomgeving draagt de stad €2 369 000 bij.  

Stad om fris gepoetst te zoenen
Niet alleen wordt het aantal vuilnisbakken in de stad 
opgetrokken tot 800 stuks, dankzij twee nieuwe vuil-
niswagens en drie bijkomende veegmachines kan 
vuilnis voortaan dubbel zo vaak worden opgehaald en 
worden de wijken nog vaker geveegd. wat natuurlijk 
niet belet dat je ook (zwerf)vuil nog altijd beter voor-
komt dan geneest. 
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De Arsenaalsite krijgt €55 000 voor verdere ontwikke-
ling. Voor het nieuwe ziekenhuis staat alles samen  
€725 000 opzij. De stad blijft vlieten openleggen  
(€700 000). En aan de oevers van de Mechelse  
waterlopen verschijnen extra zitbanken ter waarde  
van €32 500.

De woonmonitor (€50 000) is in 2010 klaar om het  
woonbeleid verder de weg te wijzen. Een eigen  
bouwdienst biedt een betere service (€16 000). Voor 
verbeteringspremies trekt de stad een extra €50 000 
uit. En privé-restauraties mogen rekenen op €120 000 
subsidies. Sociale woonprojecten, van hun kant, krijgen 
€25 000 toegewezen. Er staat een heus ‘Huis van de 
verenigingen’ in de steigers. En last but not least brengt 
de stad in 2010 een vijftal ruimtelijke uitvoeringsplannen 
tot een goed eind.

Natuur tot in het hart van de stad
Als het over groen gaat, broedt Mechelen al evengoed  
op een Vlaamse primeur. Er wordt namelijk gewerkt – 
stap voor stap – aan een natuurgebied dat tot in het 
stadscentrum reikt.

Met dat doel voor ogen wordt ook in 2010 het behoud 
van de groene rand alvast bewaakt. Maar ook de parken 
worden verder aangepakt. Het Regionaal Landschap 
Rivierenland (€10 000 extra) laat in 2010 opnieuw van 
zich horen. Voor de aankoop van natuurgebieden schrijft 
de stad een symbolisch principekrediet in. Het Tivolipark 
wordt opgekalefaterd. De ring én het industrieterrein 
Mechelen-Noord worden met bloembollen opgefleurd. 
Onder meer aan de N15 en de Brusselsesteenweg  
verrijzen 200 grote bomen. En tegen de lente gaat op  
het Hombeeks plateau een prachtig bewegwijzerd  
wandelpadenroutenetwerk open. 

7x energiezuinig
1.  Premies voor zonne-energieinstallaties (€50 000)
2.  890 huishoudelijke energiescans (€200 000 voor 

2009-2011)
3.  Aangepaste centrale verwarming voor het  

Oud Moederhuis in de Sabbestraat (€14 500) en 
energieprestatiecertificaten en conformiteitsver-
klaringen van de stookplaatsen (€55 000)

4.  Extra prijzengeld (€ 9000) voor de actie klimaat-
wijken (waarmee de stad 168 ton CO2 en  
250 gezinnen vorig jaar elk €200 op hun  
energiefactuur bespaarden) 

5.  Informatieve energiecafés (€5000)
6.  Nieuwe meer energiezuinige en milieuvriendelijke 

bestelwagen (€30 000)
7.  Andere initiatieven om het energieverbruik te 

doen dalen (€50 000).

dorpen en wijken 
waar je van zult opkijken
in walem, battel, leest, hombeek, Katanga en  
Mechelen-zuid neemt de stad in 2010 alles samen  
een twintigtal straten en pleinen onder handen.  
goed voor investeringen in onder meer heraanleg, 
rioleringswerken en fietspaden ter waarde van enkele 
miljoenen euro’s.

Voor openbare verlichting, feestverlichting en de 
verdere realisatie van het lichtplan trekt Mechelen in 
2010 alles samen €2 915 000 uit. lees: je hoeft niet 
meer naar parijs om in een lichtstad te vertoeven.
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Lefwereld 
jobmagneet
in openbare werken investeert de stad maar liefst €28 
miljoen. Maar ook indirect gaat er veel geld naar jobs. 
Mechelen moet een magneet worden voor werkgevers, 
werknemers, winkels én consumenten in 2010. Vernieu-
wing, shopping, ruimte en werk zijn daarbij de sleutel-
woorden.

Vernieuwing. De oude OVAM-site bouwt de stad om tot 
een Ondernemerschapscentrum (€1 500 000 in 2010), 
waar creatieve bedrijven de weg naar de markt kunnen 
vinden. Samen met de KHM, de jeugddienst e.a. krijgt  
een mediacentrum er ook onderdak.

Shopping. Mechelen moet in 2010 de aantrekkelijkste 
winkelstad van Vlaanderen worden. In het kernwinkelge-
bied geeft de stad vestigings- en gevelpremies. Er komt 
energievriendelijke feestverlichting (€215 000). Leeg-
stand van winkels wordt aangepakt. Bezoekers wordt  
nog beter de weg naar het kernwinkelgebied gewezen  
(€75 000). En de kleine winkelstraten tussen Bruul en 
IJzerenleen worden opgewaardeerd (€800 000). Het 
buurtwinkelactieplan maakt het Mechelse winkelplezier 
ook in de wijken compleet.

Ruimte. De Mechelse bedrijventerreinen krijgen in 
2010 betere bewegwijzering (€10 000) en fietspaden  
(€150 000). Daarbovenop stelt de stad o.m. de strategie 
voor de economische ontwikkeling van de Arsenaalsite 
verder op punt.

werk. Voor tewerkstellingsprojecten, o.a. via sociale 
economieprojecten, trekt de stad €1,7 miljoen uit. Voorts 
biedt een stageproject i.s.m. vzw De Ploeg jongeren uit het 
beroeps een werkervaring (€21 000). Trefpunt voor sociale 
economie Hangar S wordt met €140 000 nog beter uitge-
bouwd. Het Digid@k-project (€29 300) laat zoveel mogelijk 

mensen kennismaken met de kansen van nieuwe media. 
De bijdrage aan het Kringloopateljee gaat omhoog tot  
€15 750. En sociaal economiebedrijf ’t Atelier krijgt een 
nieuwe locatie (€250 000).

Meer weten? www.mechelen.be

Kinderopvang van topkwaliteit
Voor haar 3416 baby’s en peuters had de stad in 2009 
1059 kinderopvangplaatsen. Net te weinig opdat één op 
de drie Mechelaartjes jonger dan drie een opvangplaats 
zou vinden. Tegen eind 2010 moet dat streefdoel wel 
gehaald zijn. 

Voor steun aan wie met kinderopvang start, wordt daarom 
in de begroting van 2010 €250 000 ingeschreven. Be-
staande crèches worden nog beter uitgerust. En onder 
meer in het Klein Begijnhof moet op termijn een nieuw 
kinderopvanginitiatief onderdak vinden; daarvoor werd al-
vast €750 000 opzij gezet. Voorts geeft de stad het cen-
trale kinderopvangloket verder vorm én wordt de kwaliteit 
steeds streng bewaakt. Ook voor de kleinste Mechelaars 
is enkel het allerbeste goed genoeg.

Als winkelstad geeft  
Mechelen de rest van  
Vlaanderen het nakijken  
vanaf 2010 
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Reden tot juichen voor de jeugd
dat het Mechelen menens is met de ambitie om een 
echte ‘kinderstad’ te worden, bewijzen de fikse sommen 
die de stad in de jeugd blijft investeren. in 2010 staan 
o.m. deze 10 projecten op het programma.

1.  Grondige renovatie van bestaande speelpleinen en 
de aanleg van nieuwe in Vlamingenstraat, Donkerlei, 
Vrijevelden, Vuurkruisenplein en Landweg (€250 000)

2.  Nieuwe en in het oog springende ‘spelprikkels’ in de 
stad (€50 000)

3.  Proefproject met een eerste speelbos: Zennebeemden 
(€2000)

4.  Extra skate-infrastructuur aan Perron M (€15 000) en  
in Heffen (€15 000). De fuifzaal Perron M krijgt  
overigens ook een lik verf (€4000) en de toelage aan 
de bewakingsfirma’s die mee toezien op het veilige 
uitgaansbeleid wordt met €14 000 opgetrokken.

5.  Meer middelen voor het vrijetijdsaanbod van Mechelen 
Kinderstad, Grabbelpas, Swappas en Buskruit (samen 
€5000)

6.  Superdeluxe speelstraten met een eigen speelbus,  
verkeershekken en speelmateriaal (samen €94 000)

7.  Bouw van een vaste ‘spelmodule-promotent’ (€10 000) 
voor Mechelen Kinderstad 

8.  Middelen voor de evenementen van de dienst jeugd 
(Music for Life e.a.) (€15 000) en voor een nieuwe 
zeepkistenrace op de autoloze zondag (€7500)

9.  Herinrichting van jeugdcentrum Metteko i.s.m. het 
mediacenter (KHM) (€35 000)

10. Aankoop van een mobiele kindvriendelijke installatie 
voor de opvang van kinderen in de stadsschouwburg 
tijdens kinder- en familievoorstellingen (€7500).

Daarbovenop krijgt de wijk Arsenaal een nieuwe jeugd-
werker, de Ghandiwijk nieuwe infrastructuur voor de 
tiener- en kinderwerking (€200 000), dito op Mechelen-
Noord (Oud Oefenplein, €400 000) én ondersteunt de 
stad de werking op Nekkerspoel (€50 000).

Meer weten? t 015 29 77 28

Centen voor scholieren  
en studenten
• €5000 voor een promocampagne van Mechelen 

Studentenstad i.s.m. de KHM
• €10 000 voor projecten die het Mechelse  

basis- en secundair onderwijs beter, laagdrem-
peliger en beter bekend moeten maken

• Halftijdse kracht voor het project ‘Carrousel’ dat 
leerlingen helpt om een beroepskeuze te maken

• €62 000 voor veiligere schoolomgevingen  
en -routes.

Een betere wereld begint 
met een goede opvoeding
Om ouders te helpen met opvoedingsondersteuning 
schrijft de stad €115 000 in. ze kunnen voortaan in 
een nog beter uitgebouwde opvoedingswinkel terecht 
met alle mogelijke pedagogische vragen.

Spelende kinderen  
zijn het stadsbestuur  
ruim een half miljoen  
waard in 2010 
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drie (3) nieuwe sporthallen
Een belabberde fysieke conditie is vanaf 2010 definitief 
nooit meer de schuld van de stad: met voet-, tennis- en 
andere ballen kun je terecht in zomaar eventjes drie 
nieuwe sporthallen. Alles samen gaat er €11 192 333 
naar sport.

Vanaf 2010 krijgt Mechelen er 3168 m² ruimte om te spor-
ten bij, goed voor een totale investering van €6 569 500. 
Sporthal Paardenstraatje (960 m²) schiet eind 2010 al uit 
de startblokken. In Oud Oefenplein (1440 m²) en Lyceum 
(768 m²) kun je vanaf midden 2011 je energie kwijt.
 
Daarbovenop trekt de stad mooie sommen uit voor de 
voetbalterreinen van AGB SAM in Leest (€121 000),  
zwembad De Nekker (vanaf 2011), Mechelse Hattrick  
(€20 000), subsidies aan sportverenigingen (€425 000) 
en een stadstoelage aan AGB SAM (€2 285 000). 

Mensen uit  
de miljoenen
de initiatieven voor een vriendelijke stad zijn te talrijk 
in 2010 om ze hier allemaal op te kunnen sommen. Een 
selectie, samen goed voor zo’n €2 miljoen.

De stad bouwt twee nieuwe wijk- en dienstencentra en 
een gemeenschapshuis in Heffen. Het wijkhuis Arsenaal 
wordt verbouwd en krijgt betere faciliteiten voor onder 
meer de tienerwerking. Voor de Oude Stadsfeestzaal staat 
een  renovatie op stapel, net als voor de site H 30, waar 
jongeren op een creatieve manier gemeenschapszin ont-
wikkelen. Tal van samenlevingsinitiatieven krijgen steun, 
van buurtopbouwwerk tot armoedebestrijding. En aan 
ontwikkelingssamenwerking moet tegen 2012 0,7% van de 
begroting worden besteed.

Om het beleid voor personen met een handicap te onder-
steunen spijst de stad een projectenfonds. Wijkgezond-
heidscentrum Wel & Wee mag weer op steun rekenen voor 
de betaalbare gezondheidszorg die het biedt. De stad ver-
dubbelt haar bijdrage aan het Lokaal Gezondheidsoverleg. 
En een consulent komt het gezondheidsbeleid versterken
Last but not least krijgt het seniorenbeleid – in 2010 zijn  
18 000 Mechelaars ouder dan 60 – navenante middelen.

digitaal tot je dienst
de investering van ruim €2,5 miljoen in iCt liegt er 
niet om: het is Mechelen ook duidelijk menens met 
haar digitale dienstverlening. dankzij onder meer 
betere bekabeling, betere beveiliging én een betere 
website wordt er in 2010 opnieuw heel wat meer 
mogelijk via het digitale stadsloket.  
Meer weten? www.mechelen.be

Lefwereld 

“We investeren 
alles samen  
€191 226 437.  

Maar daar hoef je 
geen cent meer belasting  
voor te betalen” 
 
Kristl Strubbe, schepen van Financiën, 
Administratieve Vereenvoudiging 
en Informatica
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€1 440 000 veiliger 
door preventie
Een veilige stad realiseer je niet enkel met boetes en lik 
op stuk, maar ook door met vereende krachten – van 
politie over preventiewerkers tot scholen – de oorzaken 
van criminaliteit aan te pakken. 

• Op de politiebegroting staat voor 2010 €25,6 miljoen; 
het korps wordt uitgebreid tot 351 medewerkers.

• Samen met de Vlaamse overheid en het Mechelse 
parket wil de stad een gesloten instelling oprichten voor 
minderjarigen die een zwaar misdrijf hebben gepleegd.

• De politie krijgt er nieuw rollend en ander materieel bij, 
waaronder ook camera’s voor automatische nummer-
plaatherkenning op 21 locaties langs de invalswegen, 
om rondtrekkende dadergroepen sneller op te sporen.

• Zowel veiligheidswerkers als bewoners kunnen binnen-
kort terecht in een nieuw en centraal Huis voor Preven-
tie en Veiligheid voor alles wat met veiligheid te maken 
heeft, van inbraak- en drugpreventie tot fietsgraveren.

• Via een preventielabo stelt de stad haar methodes 
verder op punt voor de aanpak van jongeren die, al dan 
niet gedrogeerd, overlast veroorzaken. Nachtwinkels 
mogen een alcoholpreventie-actie verwachten.

• De stad brengt de veiligheidsrisico’s van buurten in 
kaart om het veiligheidsgevoel te kunnen verhogen.

• Er komen een toneelstuk om cyberpesten aan te kaar-
ten in secundaire scholen én acties om agressie op en 
rond het ( jeugd)voetbalterrein aan te pakken.

• Extra vrijwilligers moeten het project buurtbemiddeling 
versterken. En residentiële crisisopvang bij familiaal ge-
weld wordt ook mogelijk tijdens nachten en weekends.

• De brandweer, tot slot, krijgt een nieuwe ladderwagen, 
een dito brandweerkast en het nodige om brandalar-
men op bedrijven in rechtstreeks contact te stellen met 
de kazerne. 

Kleurrijke contacten
Voor een kleurrijke stad als Mechelen is een extra investe-
ring in contacten tussen bewoners van diverse achtergron-
den simpelweg een must. Op een goede manier samenle-
ven in diversiteit is de stad in 2010 €470 000 waard.

Interculturele activiteiten en het allochtone verenigingsle-
ven mogen op €22 500 subsidies rekenen. Subsidies die 
Mechelaars van allerlei oorsprong in staat moeten stellen 
om samen te werken, te sporten of van cultuur te genieten. 

In 2010 begint voorts het hervormde Meldpunt Discrimina-
tie op volle toeren te draaien mét een nieuwe coördinator 
(€36 000). En onder aanvoering van de dienst diversiteit 
zet de stad ook haar eigen interne diversiteitstraject verder. 

Man- én vrouwvriendelijk
Mannen en vrouwen moeten in Mechelen gelijke kansen 
krijgen én elkaar met respect behandelen. Om daar op toe 
te zien, houdt de stad vanaf 2010 niet alleen haar eigen be-
leid tegen het licht, onder meer jongeren en ouders mogen 
ook gerichte acties en sensibilisering verwachten.   

wie de stad steunt,  
verdient steun van de stad
Organisaties die van Mechelen mee de aangename 
stad maken die ze is, krijgen ook in 2010 financiële 
steun. zo wordt de toelage voor de vzw dijlefeesten 
verdubbeld tot €10 000. de werkgroep integratie 
Vluchtelingen krijgt vanaf 2010 €15 000 extra  
middelen.

het stadsbestuur maakt alle plannen waar in 2010
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“Armoede in eigen land  
in de vergeethoek”
Vicky levens (30 jaar) “in de plaats van geld te 
doneren, leek het mij beter om zelf iets te organis-
eren voor een goed doel. Armoede in eigen land 
wordt immers nog vaak over het hoofd gezien. 
toen ik over de soep-campagne van welzijn-
szorg hoorde, twijfelde ik niet. Samen met 
enkele collega’s van de stad Mechelen haalde 
ik hun actie naar het stadhuis. we zorgden 
voor de nodige toelatingen, communicatie, 
bekers, groenten en soepvervoer naar de 
buitendiensten. het was de eerste keer dat we 
soep in bekertjes verkochten en het was een 
groot succes. Vooral de pompoensoep werd 
gesmaakt. we verkochten zo’n 450 bekers soep 
en haalden daarmee €660 op. ik bedank het  
bestuur, iedereen die meegeholpen heeft en  
uiteraard alle soepdrinkers. want als het aan hen 
ligt, mogen we hier elke week staan. wat 
mij betreft dus tot volgend jaar!”

de actie loopt nog tot 30 januari.  
Surf naar www.soepopdestoep.be  
en steun mee.

SOEP OP DE STOEP

Helden  



16

Nelson (24): Elke maandag sjouw ik 6 kg 
vuile onderbroeken en T-shirts naar de 
wasserette. Na het wassen er even aan 
ruiken, heerlijk!
Klokslag? Eender wanneer, als ik mijn 
kleerkast open en merk dat die leeg is. 
duur? Mijn kleurwas duurt 50 minuten. 
Ondertussen? Tijdens het wachten 
wandel ik langs de etalages. Beetje 
rondkijken en boodschappen doen.
Attributen? Waszak van dienst is mijn 
gestreepte sporttas!

Myriam (52): Al 22 jaar sta 
ik elke week in de fitness-
zaal. Ik kan niet zonder!
Klokslag? ’s Morgens een 
sportoutfit aantrekken en 
ik ben vertrokken!
duur? Met het steppen en 
het roeien hou ik me ge-
makkelijk twee uur bezig.
Ondertussen? Een beetje 
muziek en de volle con-
centratie op mijn spieren. 
Adem in, adem uit.
Attributen? Een speciale 
fitnessoutfit heb ik niet. 
Vandaag werd het een 
fietsbroek (lacht). 

Sandra (34): Mijn kinderen 
houden van kleurige prenten 
en films. Vanavond lees ik 
voor uit ‘De kerstboom van 
Jules’.
Klokslag? Zodra de kindjes 
na school thuiskomen.
duur? Na een kwartiertje 
hebben we weer een verse 
lading boeken, goed voor drie 
weken leesplezier.
Ondertussen? Vanuit de poef 
of het houten bankje graaien 
mijn kinderen fanatiek in de 
boekenstapel. Ik zoek soms 
iets op aan de computer.
Attributen? Onze bibtas en 
natuurlijk de oude boeken,  
allemaal heel flink uitgelezen. 

16

Routine roest niet
Ook modern Mechelen houdt van tradities. Onder het motto ‘lekker, 
gezond en goed voor het milieu’ is donderdag sinds kort onze officiële 
Veggiedag. Nog zes gaten in je weekplanning?  Deze bewoners  
onthullen hun traditie ter inspiratie. Routine rules.

MAANdAg wASdAg

wOENSdAg bibdAg

diNSdAg  
StEpdAg

 Donderdag veggiedag 
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dONdERdAg  
VEggiEdAg

Steven (25): 
‘Wat eet gij dan? 
Gras ofwa?’ Een 
Veggiedag kan de 
vooroordelen doen 
wankelen.
Klokslag? Al jaren-
lang elke eetpauze. 
Nu misschien extra 
op donderdag.
duur? Vegetarisch 
kopen of koken 
vraagt niet meer 
tijd of inspiratie dan 
anders koken.
Ondertussen? Het op mijn heupen 
krijgen. Bijvoorbeeld in een restau-
rant waar ik enkel wat gebakken of 
rauwe groenten krijg. 
Attributen? Enkele vrienden die mee 
aanschuiven aan de veggietafel. Het 
worden er meer en meer. 
Meer weten over  
donderdag Veggiedag? 
www.donderdagveggiedag.be  
en www.vegetarisme.be.
 

paul (47): Mijn collega’s 
hebben een mooier  
geschrift en kunnen  
tekenen, maar voor een  
man valt het mee, niet?
Klokslag? Eerst de kaarsen 
branden in de eetzaal en 
dan naar het bord. Om 10.10u sta ik op 
post. Als de dagschotel op is, draai ik het 
bord weer om naar de ‘koffie + suiker’-kant. 
duur? Met bevroren bibberhanden, zoals 
vandaag, duurt het langer maar meestal 
ben ik in 10 seconden terug binnen.
Ondertussen? Ik loop zo snel mogelijk 
weer naar de warme eetzaal, maar als ik 
de steakdag aankondig, durf ik wel eens 
likkebaarden. 
Attributen? Een zaalverantwoordelijke is 
niets waard zonder zijn krijtstift. 

Arend en Enias (3 en 4): Elke week plonsen 
we in het kinderbad. En kijk eens wat een  
lange glijbaan!
Klokslag? Van zodra we onze zwembroek en 
snorkel aan hebben. 
duur? Zo lang mogelijk. Van de zwembadmeester 
mogen we 2 uur blijven spelen.
Ondertussen? Onze mama gooit spulletjes in het 
water, die we dan weer opvissen. In het beetje 
diepe water is dat soms wel moeilijk.
Attributen? Een snorkel, een zwembrilletje en 
onze speelbal. Een hele zwemzak vol dus!

Marcella (67): 
Ik heb nu mooie 
lampjes hangen, 
zodat ik mijn 
bloemen nog 
beter zie. Ze  
versieren al  

twintig jaar mijn gevel.
Klokslag? Van zodra ik de 
badkamer uitkom, sla ik 
aan het sproeien. Om 9u 
vul ik de eerste gieter.
duur? Met mijn elf bloem-
bakken ben ik een half 
uur bezig: ik vul de gieter 
in bad, droog de onder-
kant af, tors hem naar 
buiten en keer terug voor 
de volgende liters water.
Ondertussen? Niet neu-

riën, niet knabbelen, puur 
genieten van het moment! 
Attributen? Ik heb een kan-
jer van een gieter. En mijn 
eettafel staat in de richting 
van de bloemen. Vooral 
mijn geraniums verlies ik 
geen dag uit het oog!
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Routine roest niet

VRijdAg  
ViSdAg 

zAtERdAg 
zwEMdAg

zONdAg 
SpROEidAg
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 Blik terug & vooruit 

Acht bekende Mechelaars  
over wat het was en wat het wordt
bekende Mechelaar wat was voor jou memorabel in 2009? wie wens je wat toe in 2010?

thomas  
Smith,  
stand-up 
comedian

Dat Obama al een vol jaar president van de VS is. 
De eerste zwarte president bovendien. Mijn vrien-
din heeft Afrikaanse roots. Dat zij hem zo’n knappe 
man vindt - vooral die vooruitstekende kin - doet 
mij beseffen dat ik ook een ego heb.

Ik wens mijn dochtertje van drieënhalf maanden 
oud en haar moeder Joke enorm veel geluk toe én 
een goede gezondheid! Tja… egoïstisch hé?

günther  
Neefs, 
zanger

Persoonlijk: dat mijn oudste zoon Niel naar het 
eerste middelbaar gegaan is! Een grote verande-
ring voor hem, maar ook voor ons.
De belangrijkste gebeurtenis in ons land is de  
economische crisis die op veel mensen een  
serieuze impact heeft.

Daarom wens ik iedereen een fit lichaam en een 
gezonde geest toe voor 2010!
En dat we snel in een hoogconjunctuur geraken 
met veel werkgelegenheid.

dirk  
tuypens,  
acteur

Dat de gevolgen van de crisis schaamteloos wor-
den afgewenteld op alle werkende mensen, terwijl 
die niet verantwoordelijk zijn. En ondertussen gaan 
bankiers, managers, beleggers en aandeelhouders 
vrolijk verder als voorheen. Beangstigend is ook 
de groeiende haat tegenover de islam.

Ik wens dat iedereen begrijpt dat we geen stap 
vooruit zijn met rivaliteit, concurrentie, afgunst en 
haat tussen verschillende bevolkingsgroepen en 
gemeenschappen. Alleen solidariteit kan ons voor-
uit helpen. Verder wens ik elke Belgische stad een 
fraaie minaret.

Yves  
desmet, 
journalist

Dat steeds meer niet-Mechelaars toegeven dat 
Mechelen een schitterende stad is geworden.  
Nu de Mechelaars nog.

Aan alle Maneblussers een goede gezondheid, veel 
liefde en een bruisende stad.

jo  
leemans, 
zangeres  
op rust

Twee jaar geleden besliste ik te stoppen met zin-
gen. Ik was toen 80. Maar in november 2009 deed 
ik het toch weer. Voor een volle stadsschouwburg. 
En het was prachtig. Maar nu is het echt gedaan. 
(lacht)

Dat mijn collega’s die 10 jaar jonger zijn dan ik zo 
lang mogen blijven zingen als ik. Maar ze moeten 
wel tijdig stoppen, voor ze een karikatuur van zich-
zelf worden.

tom  
Kestens, 
muzikant

De belangrijkste gebeurtenis van het afgelopen 
Darwin-jaar is wellicht de klimaattop in Kopen-
hagen, al komt de kwalificatie-strafschop van 
Dunkovic (KVM) in de ½ finale van de Beker van 
België ook in de buurt. Laat ons trouwens hopen 
dat onze politici wél met een trofee terugkomen 
uit Kopenhagen. Winnen is nu belangrijker dan 
deelnemen. 

Ik wens de wereld de geboorte van een ambitieus 
project in de vorm van een groene wereldecono-
mie. Yes we can!
Alle Europeanen: gratis internet. 
Alle Belgen: een jaar zonder verkiezingen en een 
zomer met veel Ben&Jerry’s-ijs.  
Alle Mechelaars: op z’n minst 1 muzikaal orgasme 
dit jaar. 
Mijn familie en kids: zo weinig mogelijk zorgen en 
zo veel mogelijk feestjes.

pepijn  
Caudron,  
acteur en 
muzikant 

Het 10-jarig bestaan van Abattoir Fermé dat we 
vierden met een fijn feest in de Oude Stadsfeest-
zaal en met de uitgave van een boek. 
Als muzikant bracht ik ook mijn eerste officiële cd 
uit: klassiek getint maar duister soundtrackmateri-
aal met de titel ‘L’autopsie phénoménale de dieu’.

Onze regering: gezond verstand. 
De Mechelaars: dat ze zich goed voelen in hun stad 
en genieten van wat hier allemaal gebeurt. Het 
cliché van de ‘klagende Mechelaar’ bestaat nog 
wel, maar het gaat echt de goede kant uit met onze 
stad!

Roos  
Van Acker, 
presentatrice

De dood van veel grote talenten zoals Yasmine, 
Michael Jackson, Simon Vinkenoog, ...

Ik wens iedereen een paar prachtige zonsonder-
gangen, fijne liefdevolle momenten en een jaar vol 
liefde.
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35ste kindercarnaval 
Vier carnaval met clown Bipo, swing op 
de muziek van DJ Felix van discobar 
Antverpia en laat je schminken in een leuk 
personage. Mis ook de verkiezing van de 
Mechelse jeugdprins en jeugdprinses 
2010 niet! Kom je verkleed, dan krijg je 
gratis toegang en mag je deelnemen aan 
de tombola. En wie weet win je wel een  
knotsgekke prijs…

Kindercarnaval, Carnavalsgilde ‘De Knullen’,  
Perron M, Douaneplein, Perron M, 07.02 vanaf 14u,  
prijs: €1,5. Reserveren hoeft niet.

Ik geef je een zoen 
Deze theatervoorstelling, voor kinderen ouder 
dan 3, is gebaseerd op de gedichten van bette 
westera. Haar verzen gaan over angst, verle-
genheid, tederheid, jaloezie, onzekerheid. Heel 
herkenbaar en alledaags. Je komt ze overal 
tegen in het stuk: bij de dood van oma, bij papa 
en mama die uit elkaar gaan, tijdens het spelen 
met vrienden, in de klas, … 

Ik geef je een zoen, Figurentheater De Maan,  
Minderbroedersgang 3, 16.01 & 23.01 & 30.01, 
11-15u. Info en tickets (€7/€6): T 015 20 02 00  
of E contact@DEMAAN.be.
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filM fEESt

thEAtER

Filmontbijt 
Van januari tot mei heb 
je geen excuus meer om 
lang in je bed te liggen. 
Elke laatste zondag van 
de maand kun je ge-
nieten van een gezellig 
filmontbijt. Om 10u staat 
de confituur voor je klaar 
en een uurtje later gaat 
het doek open voor de 
film. Op 31 januari spelen 
er vier animatie-kortfilms 
voor kinderen vanaf 4 
jaar. Over lelijke eend-
jes, slapende stenen 
en een vlieger die niet 
vliegen wil. 

Filemona, filmontbijt 
voor het hele gezin,  
kc nOna, 31.01 & 28.02 
& 28.03 van 10-12u,  
Begijnenstraat 19-21, 
info en tickets  
(€4 kids/€7 volw.):  
T 015 20 37 80 of  
E info@nOna.be.  
Reserveren verplicht.

Mechelen Kinderstad
Cultuur alleen voor grote mensen? Dan heb je nog niet alle workshops, 
tentoonstellingen, concerten en voorstellingen voor kleine mensen gezien. Onder de 
noemer Mechelen Kinderstad (E contact@mechelenkinderstad.be of T 015 29 78 95) 
bouwen stedelijke diensten en niet-stedelijke organisaties samen aan de meest kind-
vriendelijke stad in Vlaanderen. Mechelen Kinderstad overkoepelt een veelzijdig 
aanbod aan kinderactiviteiten. Wie staat er de komende weken zoal op het podium?

Maankalender 

“Mechelen wordt de meest  
kind-vriendelijke stad van Vlaanderen” 
Caroline Gennez, schepen van Economie,  

Werk, Energie, Onderwijs, Jeugd 



Het nieuwe station van Mechelen krijg je volgend jaar pas 
te zien. Studente Virginie Hanssens stelt het nu al voor… 
in chocolade. Voor haar eindwerk bokste ze een niet te 
missen chocoladebeurs in elkaar, met partners Perron M, 
‘Mechelen in Beweging’ en de Steiner school. 

Het moge duidelijk zijn: Virginie krijgt niet genoeg van 
chocolade, een passie die ze erfde van haar moeder, 
maître chocolatier. “Het leek me leuk rond chocolade te 
werken, want dat vindt iedereen interessant. Ik wil laten 
zien wat je allemaal met chocolade kunt doen en welke 
geschiedenis erachter schuilt.” Op het event 'Chocolade 
op het Spoor' stellen producenten Callebaut, Valrhona 
en Belcolade hun allernieuwste toepassingen en creaties 
voor. Een cacaoproducerend land vertelt meer over de 
plantages.

Volgend jaar viert Mechelen het 175-jarige bestaan van de 
eerste spoorlijn Mechelen-Brussel. Mechelen in Beweging 
onthult dan de plannen voor het nieuwe station. Het event 
van Virginie toont bij wijze van primeur al een maquette 
en een locomotief, uiteraard in chocolade. Terwijl de drie 
grootste chocolatiers je verrassen met hun heerlijke crea-
ties, doet Mechelen dat met haar stationsproject. 

Kortom, het event is een 
must voor wie houdt 
van chocolade en 
benieuwd is naar het 
nieuwe station. Virginie 
is terecht in haar nopjes: 
“Ik ben heel tevreden 
over mijn eindwerk. Wat 
oorspronkelijk misschien 
een onrealiseerbaar 
project leek, staat stil-
aan volledig op poten.” 

Als kers op de chocola-
detaart steunt dit event 

het goede doel. De opbrengst gaat integraal naar een 
project voor kinderen in Kroatië. 

De beste chocolatiers komen zeker, jij ook?

Chocolade Op het spoor,  
23 & 24.01 van 10-18u, Perron M,  
Douaneplein. Info en tickets:  
www.chocolade-op-het-spoor.be. 

Reep station met hazelnoten

bEuRS
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In Symfollies, de animatieserie op Ketnet, 
maken levende muziekinstrumenten span-
nende en grappige avonturen mee. Tijdens 
dit live concert gidst Antje De Boeck je met 
vrolijke verhaaltjes van het ene filmpje naar 
het andere. Een kamerorkest onder leiding 
van Michel Biscegla speelt simultaan de 
muzikale thema’s. En aan het eind van de 
voorstelling worden orkestleidertjes in spe 
uitgenodigd om samen de grote finale te diri-
geren. Warempel... klassieke muziek is cool!

Symfollies in C klein, Muziek voor kinderen, Stadsschouwburg,  
Keizerstraat 3, 17.01 om 15u. Info en tickets (€8/€7):  
T 015 29 40 00 of E cultuurcentrum@mechelen.be. 

Mozaïek
Een wereld, een vrouw en vele stukjes. Geboren met verschillende 
identiteiten en opgegroeid in verschillende culturen, zoekt de vrouw 
naar haar puzzel. Ze vertelt, droomt, zingt en fantaseert haar kleine 
en grote verhalen… die haar leven misschien eenheid geven? Een 
muzikale voorstelling die je op een humoristische, beeldende manier 
confronteert met zwart–witdenken.

Mozaik, ‘t Arsenaal, Hanswijkstraat 63, 22.01 om 20u15. Info en tickets 
(€13/€10/€8): T 015 42 25 44 of E reservering@tarsenaal.be. 

MuziEK

EXpO
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Bloemen en Taxi’s
Kunstenaar Werner Mannaers, al zo’n dertig 
jaar actief als schilder en tekenaar, treedt ein-
delijk én met veel zwier naar buiten. Terecht: 
zijn publicaties en tentoonstellingen zijn 
harmonieus, ironiserend of ernstig maar ook 
puur en scherp. Hem in een vakje stoppen? 
Onmogelijk. Zijn veelzijdige werk, van teke-
ningen tot schilderijen, verrast en vernieuwt.

About flowers and Taxis, Beeldende  
Kunsten, Cultuurcentrum, Onder den Toren 
12, van 16.01-14.03 op donderdag-zondag 
van 11-18u, info: T 015 29 40 00 of  
E cultuurcentrum@mechelen.be. Gratis.

Mooi anders
De groep Aranis vertolkt frisse, 
avontuurlijke muziek vol tegenstel-
lingen: duister en licht, mooi en lelijk, 
eenvoudig en complex. Hun muziek 
heeft een grote eigenheid en toch 
zijn de invloeden uit andere genres 
en stijlen talrijk. Nooit eerder ge-
hoord en toch herkenbaar. 

Music for an Imaginary Film,  
Cultuurcentrum, Melaan 3-5, 29.01 
om 19.30u. Info en tickets (€7):  
www.aranis.be,  
E conservatorium@mechelen.be  
of T 015 28 29 80. 

Instrumenten op avontuur

Maankalender 

Museumvrees? 
De tentoonstelling ‘Who is  
afraid of the museum?’ laat  
je met andere ogen kijken  
naar de collectie van Busleyden.  
Ze confronteert de waarde- 
volle collectie met actuele,  
internationale kunst. 

Who is afraid of the museum?,  
Hof van Busleyden, F. de  
Merodestraat 67, van 16.01-18.04. 
Info: T 015 29 49 15 of  
E stedelijkemusea@mechelen.be. 
Gratis.

Surf naar www.uitinmechelen.be voor alle up-to-date info en vrijetijdskalender.
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Je buur, je vriend?  
Of moeilijker nog: je 
sportrivaal, je vriend? 
Het kan. In deze rubriek  
bewijzen buren dat ze 
meer met elkaar delen 
dan een ‘goeiemorgen’ 
en het laatste weer- 
bericht. Samen een  
goed doel steunen  
bijvoorbeeld…

Samen scoren in het  goede doel

De een is ex-voetballer van KV 
Mechelen, de ander van Racing. 
Piet den Boer en Luc Leys vervul-
len de rol van ambassadeur bij vzw 
Hattrick. “We willen laten zien dat 
voetbal ook een sociale rol speelt. 
Als uithangbord zijn we aanwezig 
op projecten zoals de Homeless 

Cup en het gevangenisvoetbal. En 
het werkt, want ook andere clubs 
volgen.”

Van de sportwereld zou je noch-
tans wat anders verwachten. “Toen 
we vroeger tegen mekaar speel-
den, voelde je wel een onderlinge 

3 bijzondere projecten

Voor het gevangenisproject orga-
niseert hattrick een voetbaltornooi 
van 8 speeldagen. Elke vrijdag geven 
bovendien jeugdtrainers voetballes 
aan gevangenen. in de tribune zitten 
ook supporters van buiten de muren, 
waaronder de minister van Sport en de 
voorzitter van de Voetbalbond. 
de homeless Cup betrekt de onderste 
laag van de maatschappij. henk Van 
Nieuwenhove, coördinator van de vzw, 
vindt het een “bijzonder mooi initiatief, 
met bovendien een zeer positief effect. 
Volgens onderzoek ging 90% van de 
deelnemers er sociaal op vooruit, en 
velen raakten zelfs hun verslaving 
kwijt. Met straathoekwerkers en de Me-
chelse hulporganisaties willen we dit 
uitbouwen tot een waardevol project.”
hattrick zet zich ook in voor personen 
met een beperking, en zoekt bege-
leiders voor de voetballers van de 
g-ploegen van KV en RC Mechelen. 
wie als trainer, assistent-coach of 
scheidsrechter actief is in het g-voetbal 
krijgt een opleiding. Ook zoekt hattrick 
vrijwilligers die supporters met een 
beperking begeleiden.
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Burenplezier 

Samen scoren in het  goede doel

Maxim biset en Kevin geudens, voetballers van KV Mechelen, woonden in 
de zomer de finale in de gevangenis bij. Met enthousiasme: “Die ploegen 
wilden absoluut winnen, geweldig om te zien. Na de match hebben we 
nog een babbel gedaan met gedetineerden. Je merkt dat het voetbal daar 
echt leeft. Sommige kamers hebben zelfs zicht op onze goal.” 

Meer weten? www.openstadion.be

Hattrick in 3 doelpunten 

1. begeleiding van allochtonen: 
Anderstalige werklozen kun-
nen in beide stadions Neder-
landse les volgen en samen 
klusjes opknappen. 

2. Schoolsport: Met een 
sportcompetitie in Mechelse 
scholen blazen Racing en KV 
Mechelen het vijfde en zesde 
leerjaar nieuw leven in.  
Resultaat: een conditie om ja-
loers op te zijn en een zinvolle, 
sociale adempauze.
 
3. drugspreventie: 
de jeugdacademie van  
KV Mechelen dokterde samen 
met de stad Mechelen een 
drugspreventiebeleid uit.  
hattrick werkt aan de  
implementatie van het plan  
bij andere sportclubs. Ook 
gezonde voeding is een recent 
beleidsthema.

agressie. Maar na de wedstrijd 
gingen we samen naar huis.” Ooit 
rivalen, nu spitsbroeders: “Luc is 
een goede vent, punt. Ik heb hem 
meteen gevraagd om ambassa-
deur te worden” en “Piet is echt 
heel ambitieus, geweldig om mee 
samen te werken”. 

wie wil meewerken  
aan een van deze projecten  
kan contact opnemen met  

henk.van.nieuwenhove@gmail.com  
of  t 0496 52 81 35. 

Meer weten?  
www.mechelsehattrick.be  

www.openstadion.be
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E-loket in 
de pocket
Je printer had het 
wellicht al in het snuitje: 
een doorsnee e-loket 
is niet zó vernuftig dat 
je officiële documenten 
gewoon thuis kunt 
afdrukken. Uiteindelijk 
moet je toch naar de 
stadsdiensten voor een 
geldige handtekening. 
Niet zo in Mechelen, dat 
als eerste documenten 
en certificaten met 100 % rechtsgeldigheid doormailt. Die 
garantie op legaliteit is een primeur in België. Vraagt je 
werkgever je om een bewijs van goede zeden, dan vol-
staat een tik op de muisknop. Voorlopig kun je enkel ge-
gevens uit het strafregister digitaal opvragen, maar vanaf 
half februari komen er tal van documenten bij, zowel voor 
burgers als voor bedrijven. Je geboortebewijs, de stand 
van betalingen tot je bouwdossier: de administratieve 
wereld ligt op een klik! Wordt zeker vervolgd…

Komt hier een oerwoud? Een reuze  
ballenbad? Of…verzin je een gekker plan? 
tot het begin van de werken reserveert de stad 500 m² tinelsite, vlak bij het 
predikherenklooster, voor je creatief project. Een unieke kans om een stuk 
van je stad zelf in te vullen. de reacties lopen vlotjes binnen en we kijken 
zeker nog uit naar verse kronkels!

je project moet enkel aan deze eisen voldoen:  
1. uitvoerbaar op 500 m² en in openlucht
2. er kunnen veel Mechelaars van genieten 
3. het ontwerp heeft de allures van een ‘mini-evenement’
4. creatief en budgetvriendelijk

Een raad van wijze mannen en vrouwen selecteert een tiental projecten, waaruit 
alle Mechelaars hun favoriet kiezen. De 3 toppers worden gerealiseerd en kun-
nen zelfs uitgroeien tot vaste projecten. 

Op www.beleefmechelen.be/tinel vind je alle info. Je kunt er na inschrijving een 
project voorstellen en je stem uitbrengen. 500 m² fun gewenst!

fiets gekaapt? 
Je merkt dat je fiets weg is. wat doe je: de 
bus nemen, zelf eentje stelen of naar je toetsenbord 
snellen? Die laatste optie is… bingo.  
Op www.gevondenfietsen.be kun je je fiets  
opsnorren aan de hand van foto’s. Je doet ook  
best aangifte bij de lokale politie, namelijk aan het 
loket in de F. de Merodestraat of digitaal via de 
website van police-on-web. 
let op: na verloop van tijd komen de niet-
opgehaalde fietsen bij het Fietsatelier terecht.  
Wie de dieven echt slim af wil zijn, laat zijn fiets  
preventief graveren in de H. Consciencestraat 7  
en na telefonische afspraak (015 28 15 62).  
De tatoeage is  
helemaal gratis  
– tot uw  
dienst!

wAt dOE jij MEt 500 M2 MEChElEN?
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“de uitpas van de stad Mechelen wil ook mensen 
met een laag inkomen de kans geven om deel te 
nemen aan het lokale cultuur- en vrijetijdsleven,” 
vertelt de website van de stad. de organisaties die 
korting geven, zouden talrijk zijn. Mieke (35 jaar) 
deed de lakmoesproef.

“Ik zie altijd mooie posters van ‘t Arsenaal, 
maar een bezoek is er nooit van geko-
men. Te duur. Nu kan ik eindelijk tegen 

een prijsje binnen.” Ook Planckendael staat op haar 
agenda  want “voor 5 euro kun je niet sukkelen, 

hé”. Of de pas moeilijk te bemachtigen is?  
“Simpeler kan niet: ik ging met mijn SIS-kaart 

en een kleefbriefje van de mutualiteit naar 
de dienst Toerisme en kreeg hem ter 

plekke. Helemaal gratis.” Een nieuwe 
cultuurminnaar is geboren…

dE duiM

OpEN Of tOE?

uitpas: “Kleine portemonnee,  
grote zin in cultuur?”
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Tot je dienst 

huis van  
de Mechelaar 
Administratieve beslommeringen en vragen om inlichtin-
gen? Daarmee kun je in het Huis van de Mechelaar terecht, 
tenminste tijdens de – gewijzigde – openingsuren. Vanaf 
januari sluit het Huis van de Mechelaar ook op maandag-
namiddag en woensdagvoormiddag.  

Openingsuren
 Voormiddag Namiddag

Maandag Van 8u tot 13u Gesloten

dinsdag Van 8u tot 13u Gesloten

woensdag Gesloten Van 12u tot 16u

donderdag Van 8u tot 13u Van 15u tot 19u

Vrijdag Van 9u tot 13u Gesloten

zaterdag Van 9u tot 12u Gesloten

zondag Gesloten Gesloten
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 Tot je dienst 

gul voor je gevel 
geef toe: aan de historische winkelstraten van Mechelen weerstaat niemand. 
En dat shopplezier wordt alleen maar groter. de stad geeft premies aan 
kwalitatieve handelszaken die zich in het kernwinkelgebied vestigen. wie de 
gevel van zijn pand verfraait, krijgt ook een toelage. port deze lokroep veel 
handelaars?
“Ik heb me geïnformeerd over de premies, maar plan geen aanvraag,” zegt 
Anke, eigenaar van een handelspand in de Sint-Katelijnestraat. Ook bij andere 
eigenaars blijft het voorlopig stil: het stadsbestuur kreeg sinds de invoering van 
de premies begin november enkele telefoontjes voor inlichtingen, maar nog 
geen officiële aanvragen. 
Als we het bedrag van de premies voorleggen, valt Anke uit de lucht: “Een 
derde van de kosten, tot 8000 euro voor een gevelrenovatie? Dat is echt veel 
geld.” Toch kan haar pand zonder: “De gevel vernieuwen zou niet evident zijn: 
het voetpad is erg smal. Bovendien hebben we geen krot.” Enkele andere 
zaken in de buurt kunnen de premie wel gebruiken, volgens Anke. Een goed 
initiatief? “Ja zeker, waar nodig.”

zelf op premiejacht

zelf een opknapbeurt in  
de pijplijn? ga na of je aan  
de voorwaarden voldoet. 
1.  een gevelpremie: Is je gevel 

ouder dan 20 jaar? 
2.  een vestigingspremie voor 

herinrichting: Bevindt je pand 
zich binnen het kernwinkelge-
bied (Korenmarkt / Hoogstraat 
/ Onze-Lieve-Vrouwestraat / 
Blauwhondstraat / Geitestraat / 
Borzestraat)? 

bij een ‘ja’-kreet kun je aan het 
aanvraagdossier beginnen: 
• Vul het aanvraagformulier in bij 

de dienst Economie.
• Vraag een gedetailleerd bestek 

op bij de Bouwdienst, met hun 
advies op de geplande werken, 
foto’s en plannen, de benodigde 
vergunningen en een onderte-
kend akkoord van alle houders 
van zakelijke rechten, naakte 
eigenaars en huurders. 

• Voor de uitbetaling van de 
premie lever je binnen de 2 jaar 
na de principiële goedkeuring 
alle facturen van subsidieerbare 
werken in. 

• Mits goedkeuring ontvang je  
30 % van alle subsidieerbare 
kosten, met een plafond van 
€8000 voor de gevelpremie 
en €5000 voor de vestigings-
premie. En er is meer: als je 
een gezamenlijke aanvraag 
voor minstens 3 nabijgelegen 
panden indient, krijgt je premie 
een scheut van 10%. De premie 
verhoogt ook met 10% als je een 
verwaarloosd pand renoveert.

Meer weten? 
dienst Economie,  
grote Markt 21,  
t 015 29 78 64 (65),  
E economie@mechelen.be. 



Nuttig & NOdig
Vragen aan de politie? T 015 28 66 66
de brandweer contacteren? Voor noodgevallen (brand, ongeval en 
alle dringende hulpverleningen) T 100 of 015 20 23 45. Voor niet-
dringende hulpverlening (verdelgen wespennest, pompwerken, … )  
T 015 28 02 80
Vragen over je pensioen? Rijksdienst voor pensioenen, 
T 02 529 23 11 
Een grabbel- of swappas? Jeugddienst, T 015 29 78 95 
Een fuif organiseren? Jeugddienst, T 015 29 77 64
Een boek lenen? Bibliotheek, T 015 40 44 70
hulp na mishandeling? Slachtofferhulp, T 03 886 28 10
Een apotheker of arts vinden na sluitingstijd? Wachtdienst 
apotheken, T 015 43 12 44; wachtdienst dokters, T 015 42 14 14; 
wachtdienst tandartsen, T 09 039 99 15 
Naar een sportevenement of sportclub? Sportdienst, T 015 29 25 97 
zwemmen? Zwembad, T 015 41 77 44
huwelijk of geboorte melden? Burgerlijke Stand, voor aangifte 
geboorte, nationaliteitskeuze, naturalisatie, uittreksels,  
T 015 29 76 13; voor huwelijken T 015 29 76 22
info over huisvuil? Containerpark? Gratis infolijn, T 0800 90 441 
Melding over toestand openbaar domein? T 0800 20 800
gasgeur? T 0800 650 65
probleem met de watervoorziening? PIDPA, T 0800 903 00
Straatlamp defect? T 0800 635 35, www.straatlampen.be
gebreken aan wegen, problemen met signalisatie of fietspaden? 
www.meldpuntwegen.be of www.meldpuntfietspaden.be
Klachten over stadsdiensten? Ombudsman T 015 29 75 72, 
E ombudsman@mechelen.be

Verantwoordelijke uitgever: 
Erik Laga, stadssecretaris,  
Grote Markt 21, 2800 Mechelen

werkten mee aan dit nummer:
Layla Aerts, Bram Beeck, Joris Casaer,  
Kirsten Cornelissen, Michael Dehaspe,  
Frank Delmelle, David Legrève,  
Christophe Netels, Stadsarchief Mechelen

bladconcept, vormgeving en eindredactie: 
Bekx&X

Algemeen oproepnummer van  
de stadsdiensten: T 015 28 00 00

E-mail: stadsbestuur@mechelen.be

Stedelijke website: 
www.mechelen.be

wettelijk depot: 
D/2010/0797/003




