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Nieuwe Maan
Leve de vrijwilligers!
Mechelen digitaal
Samen carnaval

Budget 2011

Een mechelen om van te houden

SAMEN STROOIEN
Een tweehonderdtal arbeiders van de Uitvoeringsdiensten
voorkomen dat je deze winter slipt of schuift op de Mechelse
wegen. Alleen al in december strooiden zij maar liefst 300 ton
zout. Zij gebruiken hiervoor 4 grote vrachtwagens, 1 zware
camionette, 3 grote en 3 kleine veegmachines, kleine tractors
en grasmachines die omgebouwd zijn met een sneeuwschop.
Vergeet zelf niet te strooien voor je deur. Daar ben je immers
verantwoordelijk voor!
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Komaan
Leftrompet

Een Valentijnscadeau voor Mechelen
Een liefde die de meeste Mechelaars met elkaar delen is de liefde voor de
stad. Ook die liefde mogen we op Valentijn even in de verf zetten. Wie
houdt van zijn stad, moet investeren in zijn stad. Voor het
komende jaar hebben we dan ook opnieuw een lange lijst van investeringen
opgesteld die de stad nog aantrekkelijker zal maken.
Een stad is nooit af. Daarom gaat de grootste hap uit het budget opnieuw
naar de heraanleg van straten en pleinen. Dat is een bewuste
en noodzakelijke keuze. Een comfortabel, veilig en eigentijds openbaar
domein is er voor alle Mechelaars en het houdt de stad aantrekkelijk voor
bezoekers. Werken zorgen tijdelijk voor ongemak. Dat hebben we de voorbije maanden mogen ondervinden, maar het resultaat is steeds weer een
verbetering. Laten we dat ook maar met z’n allen erkennen.
De komende maanden starten we nog eens 11 werven op. Enkele blikvangers zijn de parking Schuttersvest, het Plaisanceplein, de hoofdas in Hombeek
en heel de wijk Galgenberg. Maar ook alle andere wijken en dorpen krijgen
hun deel van de koek. Nog een belangrijke inhaalbeweging is de bouw van
drie nieuwe sporthallen waarvan de eerste al in februari de deuren opent. Veel
meer over het investeringsprogramma voor het komende jaar lees je in dit
valentijnsnummer van Nieuwe Maan.

Bart Somers,
burgemeester

Met een hart voor Mechelen.

GOED BEZIG

Mechelen in actie? Zij dragen hun steentje bij

Een tiental Leestse chiroleden onderbraken op een zondag in november hun activiteit om
de huizen uit de buurt met zandzakjes te beschermen tegen
wateroverlast. De stad is fier op deze
Mechelse jongeren die samen met
brandweer en civiele bescherming in
de bres sprongen voor hun dorpsgenoten. Het was bovendien niet hun
enige goede daad van het jaar. “Met
Kerstmis gingen we nog zieken en
mensen met een handicap bezoeken”,
vertelt Hans.

Chef Bruno Iwens van restaurant
’t Witte Goud is een
tevreden man. Nadat hij pas een jaar
geleden de deuren opende, bekroont

restaurantgids GaultMillau zijn zaak met een score

van 14 punten. “De naam van het
restaurant verwijst naar asperge, maar
ook naar witloof”, legt hij uit. Je kan
van zijn Frans-Belgische keuken
smullen in de Dorpstraat in Leest.

Stripliefhebbers die

hun ecologische voetafdruk willen
verkleinen, kunnen terecht bij Comic
Strips in de Hoogstraat. Uitbater Marc
Van Hammée verduidelijkt: “Zeker
tijdens regenweer kan ik niet anders
dan de stripverhalen in een plastic
zakje te steken. Maar als klanten het
zakje terugbrengen, krijgen ze 5 cent
korting. Dat is een win-winsituatie voor
de klant, het milieu en mezelf.”
Aangezien de actie een succes is,
blijft het initiatief onbeperkt lopen.
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Voor en na:
Eén van de ingezonden foto’s toont een optreden van
KKT Sint-Jozef Coloma uit 1965. Foto: Louis Crol

Oude Stadsfeestzaal
wordt weer nieuw
Nieuwe Maan en dienst Monumentenzorg danken de
Mechelaars voor hun foto’s van de Oude Stadsfeestzaal. De eerste fase van de werken is onlangs gestart:
een aannemer verbetert de toegankelijkheid van
het gebouw en past het aan in functie van eventuele
evacuatie bij brand. De stad is nu op zoek naar een
architect die de restauratie van het gebouw in goede
banen zal leiden.

de kazerne Dossin
Na alle voorbereidende werken en onderzoeken
ging eind oktober 2010 de bouw van het Memoriaal,
Museum en Documentatiecentrum over Holocaust
en Mensenrechten van start. Er komt een nieuw
museum, een renovatie van de voorbouw van de
(oude) Dossinkazerne en een nieuw plein tussen
beide gebouwen. Midden 2012 zal alles klaar zijn
om jaarlijks tienduizenden bezoekers te kunnen
ontvangen.
Vind informatie over de geplande werken en de
timing, alsook een antwoord op veelgestelde
vragen op www.kazernedossin.be.

Meer nostalgie? Surf naar
www.stadsarchiefmechelen.be

Kevin en Maud: “Liefhebben,
dat zijn kleine cadeautjes of een
sms’je af en toe.”
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Komaan

Mechelen
tekent voor
Valentijn
Ben je 9 of 13 tot 16 jaar en wil je leren tekenen?
Constantijn Van Cauwenberge, bekend als striptekenaar Conz, leert je de kneepjes van het vak in de
Academie voor Beeldende Kunsten. T 015 28 29 90,
E abk@mechelen.be, www.academiemechelen.be.
Benieuwd naar meer werk van Conz? W www.conz.tk.
Tekening: Conz en zijn leerlingen Lennard, Marieke, Jitske,
Ilke, Ava, Bent, Celine, Dylan, Malé, Klara, Pauline, Elina,
Warre, Helen, Lotte, Eline, Nele, Fee, Tobias, Robin, Wannes,
Emma en Nikita.

Nieuwe Maan +
wijkkrant
Volgende maand valt Nieuwe Maan wat zwaarder in de bus. Voortaan krijg je er driemaal
per jaar je vernieuwde wijk- of dorpskrant bij.
Compact, uitneembaar en opgefrist! Zo ben
je helemaal mee met de laatste plannen en
nieuwtjes uit jouw wijk of dorp.

Keldermansvest
dankt stad
Zopas kwam een einde aan een perio
de van
vier jaar infrastructurele werken aan
de Keldermansvest. Wij zijn zeer verheugd
dat bij
de heraanleg rekening werd gehouden
met
onze verzuchtingen. De beloofde 80
lindebomen zijn daarbij de kers op de taart
.
Gedurende de hele periode werden wij
op een constructieve manier op de hoog
te
gehouden. Het wachten is de moeite
waard
geweest. We willen de stad dan ook
bedanken voor de realisatie en hun inzet!
De bewoners van de Keldermansvest

Antwoord van de stad: Het doet deugd
dat jullie tevreden zijn met de heraanleg!
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Waardevolle leegstaande gebouwen
In de vorige editie van Nieuwe Maa
n lees ik dat
eigenaars van langdurig leegstaande
woningen een
heffing moeten betalen. Ik vraag me
af wat er gebeurt
met waardevolle gebouwen die staan
te verkrotten? Ik
denk dan aan het kasteel op de hoek
van de Lakenmakersstraat en Nekkerspoel-Borcht of
het romantische
zomerhuis ‘Ma Bicotte’ aan de sporthal
Iham. Kan de
stad hier niets aan doen?
V.A.

Anne-Marie en Dorothe:
“Liefhebben is samen
gezellig dingen doen.”

Verloren hart

Antwoord van de stad: Beschermde monumenten kunnen
worden geïnventariseerd en vallen onder dezelfde reglementering als panden die niet beschermd zijn. De heffing
op stedelijk en op Vlaams niveau moet eigenaars aanzetten die panden te onderhouden en te blijven gebruiken.

wedstrijd

Welke cupido richt zijn pijl op dit verdwaalde
hart? Raad de precieze locatie van de foto
en maak kans op een culinaire belevenis ter
waarde van €75 in een Mechelse eetgelegenheid naar keuze.
Stuur je antwoord en adres voor 15 februari
naar afdeling Marketing & Communicatie –
Nieuwe Maan, Grote Markt 21, 2800 Mechelen. Of waag je kans via
www.mechelen.be/nieuwemaan

In de vorige editie zagen we een verdwaalde Melchior
op zoek naar het kindje Jezus. Hij strandde aan jeugdherberg De Zandpoort waar eerder al een hoogzwangere Maria met Jozef en de ezel aanklopte. Winnares
Kristine Aertgeerts hielp de wijze weer op weg met haar
antwoord. Proficiat Kristine!
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ICT

Digitaal Mechelen

is goed voor jou
Zoals je in Lefwereld kan lezen (p. 17), investeert de
stad dit jaar grondig in ICT. Zo wordt ze een ‘digitale
stad’ op maat van iedere Mechelaar.
• De stad bouwt verder aan www.mechelen.be. De populaire website, die
		 in 2010 meer dan 1 miljoen bezoekers kreeg, werd in datzelfde jaar drie
		 keer genomineerd voor prijzen. Van Indigov ontving ze bovendien de
		 award voor de beste stedelijke website. De jury’s prezen daarbij steeds
		 de gebruiksvriendelijkheid. En dat is geen toeval. De stad wil immers dat
		 iedereen de website zonder moeite kan raadplegen. Er komt zelfs een
		 extra toepassing voor slechtzienden.
• Mechelen investeert in een datacommunicatienetwerk dat alle stadsdien		 sten met elkaar verbindt. Alle internet- en mailverkeer, software- en loket		 verrichtingen zullen via dat netwerk verlopen. De bedoeling is dat de
		 diensten sneller met elkaar gegevens kunnen uitwisselen en dat de
		 dienstverlening vlotter verloopt.
• De stad neemt deel aan de digitale week. Koen Verspecht van de
		 afdeling ICT: “Dit doen we om de digitalisering van Mechelen in de kijker
		 te zetten. We willen duidelijk maken aan welke computerworkshops de
		 inwoners kunnen deelnemen. En dat is nodig want 18% van de Mechelaars
		 is nog niet actief op het internet. We willen eveneens dat de minder wel		 gestelde of laaggeschoolde stadsgenoot vlot zijn weg vindt op het wereld		 wijde web.”

E-link 2
Nadat E-link de stadsadministratie grondig vereenvoudigde,
zal Mechelen met E-link 2
de digitale hand reiken aan
bedrijven. Met een bedrijvendatabank, een audit-pool voor
KMO’s en de mogelijkheid
online bedrijfsbelasting in te
geven maakt ze ondernemen
een stuk makkelijker.
Koen Verspecht: “De stad wil via
het project E-link klantgerichter
en efficiënter werken. Dankzij
deze digitalisering moet je bijvoorbeeld niet almaar papieren
formulieren opvragen.”

Meer info?
Digitale week, 26.2-4.3, W www.digitaleweek.be
E-link: www.mechelen.be, doorklikken naar
bestuur projecten E-link
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Vrijwillige inzet voor een
2011 is het Europees jaar van het vrijwilligerswerk. Dat kunnen we in
Mechelen niet onopgemerkt voorbij laten gaan. In dit valentijnsnummer
zetten we naasten-‘liefde’ graag in de kijker.
Vrijwilligers zetten zich kosteloos in voor de maatschappij. Veel mensen,
organisaties en zelfs de stad Mechelen steunen deels op de inzet van deze
mensen. De stad is zich hiervan bewust en wil vrijwilligerswerk in Mechelen
aanmoedigen. Herman Meulemans (afdeling Welzijn): “De stad ondersteunt
allerlei vrijwilligersorganisaties en -activiteiten. Ook reikt ze ieder jaar een
vrijwilligersprijs uit aan een individuele vrijwilliger en een vereniging. Zo motiveert de stad mensen om aan vrijwilligerswerk te blijven doen en toont ze ook
haar waardering.”

LEFSTEM

Enkele vrijwilligers aan het woord
Jef: “Na mijn pensioen wilde ik me graag engageren voor mensen. Uit interesse koos ik ervoor me in te zetten voor de Sociale Kruidenier in Mechelen.
Die verkoopt levensmiddelen tegen bodemprijzen aan mensen met weinig
geld. Ik vind het motiverend dat de stad iets voor ons doet, want veel mensen
onderschatten het werk van vrijwilligers.”
Marliese: “Ik zet me in voor mensen met een handicap. Hoewel ik er geen
eurocent voor krijg, voel ik me er veel rijker door. De appreciatie die je ervoor
terugkrijgt, doet je echt goed. Bovendien is het leuk je vrije tijd nuttig en met
mensen door te brengen.”

Meer info:
Actiedag vrijwilligerswerk, 28.02, 9-16u
Lokaal Steunpunt Vrijwilligerswerk,
T 015 21 22 70, E lokaalsteunpuntvrijwilligerswerk@scarlet.be
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“Mechelen zet met
plezier de vele vrijwilligers in de bloemetjes. Zij vormen
het kloppend hart
van onze warme,
sociale stad.”
Ali Salmi, schepen van
Ontwikkelingssamenwerking

Vrijwilligerswerk

warm Mechelen
Jorien en Vincent: “Liefhebben is voor
ons de inzet voor hen die het moeilijk
hebben.”

Hoe word jij

vrijwilliger?
Je engageren als vrijwilliger
vraagt enkel wat tijd en inzet.
Je kan echt van alles doen.
Samen met bejaarden op
uitstap, helpen in een winkel
voor tweedehands spullen, je
engageren in een jeugdbeweging… Kortom, mogelijkheden
te over.
Lokaal Steunpunt Vrijwilligerswerk helpt je daar bij. Sabine
Schoevaers van het steunpunt:
“Wanneer iemand zich wil inzetten, kan die bij ons terecht.
Wij leggen uit wat er allemaal
mogelijk is, helpen kandidaten
kiezen voor een organisatie
of initiatief en zorgen dat alle
papierwerk in orde komt.”
Wil je kennismaken met verschillende vrijwilligersorganisaties? Dat kan op de Actiedag
van de Vrijwilligersweek
(28.02). Sabine Schoevaers:
“Op die dag brengen we een
bezoekje aan verschillende
organisaties. Zo leer je hun
werking kennen en merk je dat
vrijwilligers niet zomaar gratis
arbeidskrachten zijn. Ze leveren een onmisbare bijdrage
aan de maatschappij en het
is voor hen zelfs een leuke,
sociale bezigheid.”
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Mechels carnaval
Beter een goede
buur dan een verre
vriend. In deze
rubriek bewijzen
buren dat ze meer
met elkaar delen
dan een ‘goeiemorgen’ en het laatste
weerbericht. Wat
dacht je van samen
de prachtige traditie
van carnaval hooghouden?

keizer Jean

Wanneer je aan carnaval denkt, denk
je aan Aalst, Rio de Janeiro of Venetië.
Maar Mechelen mag ook fier zijn op
haar mooie carnavalstraditie.
Zo helpen De Knullen bij het organiseren van een carnavalsstoet, die door
de straten van het stadscentrum trekt.
“Zoiets is best duur voor Mechelse
carnavalsgilden”, aldus keizer Jean.
“Gelukkig springt de stad het Mechels
Karnaval Komitee, waarvan De Knullen
deel uitmaken, financieel bij om deze
traditie in ere te houden.” Volgens keizerin Elza is die parade elk jaar weer
een hoogtepunt: “De mensen die je
toejuichen als je op de wagen zit,
kinderen die dolenthousiast snoepjes
rapen die je hen toegooit… Ik kan je
zeggen: het heeft iets magisch.”

“Het is een
microbe die
in je vel zit.”
Prins Mon
10

keizerin Elza

Een mooie traditie

Carnaval is van oorsprong een katholiek feest. Voor de vasten kon je jezelf
nog eens goed uitleven voordat de 40 dagen van soberheid aanbraken.

Burenplezier

vier je samen
“Carnaval is
cultureel erfgoed
dat we graag in
ere houden.”
Keizer Jean

hofdame Bianca

prins Mon

De Knullen vertegenwoordigen de
Mechelse carnavalstraditie in andere
steden in binnen- en buitenland. Hofdame Bianca: “We bezoeken carnavals in Nederland, Duitsland en zelfs
Spanje. Je komt echt overal.” Het idee
dat carnaval vooral een hoogdag voor
dronkenschap is, ontkracht prins Mon:
“Uiteraard komt er wel eens een pintje
bij kijken. Maar het is vooral het samenzijn dat telt!”

Kindercarnaval
Wil je graag naar het Kindercarnaval? Neem dan een kijkje in de
Maankalender op p. 22

Carnavalsstoet
Kom zeker een kijkje nemen naar
de carnavalsstoet op 27.03 vanaf
15u. Hij trekt door deze straten en
pleinen: Veemarkt, Befferstraat,
Grote Markt, Bruul, Vijfhoek,
Onze-Lieve-Vrouwestraat, Korenmarkt, Guldenstraat, Ijzerenleen,
Schoenmarkt, Grote Markt en Fr. de
Merodestraat.
Maar het blijft niet bij een stoet alleen. Keizer Jean: “Zo verkiezen de Mechelse
carnavalsverenigingen elk jaar ook prinsen en prinsessen carnaval, zowel bij de
volwassenen als bij de kinderen. Wie drie maal prins of prinses is geweest, wordt
prompt uitgeroepen tot keizer of keizerin carnaval.”

Carnaval zelf loopt dit jaar van
5 tot 8 maart.
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De budgetten voor 2011

Een stad die investeert in
Het geld uit de ramen gooien? Daar doet Mechelen niet aan mee.
In 2011 krijg je waar voor je centen! De stad wikte, woog en stelde
zorgvuldig haar plannen op voor het volgende jaar.
Leven met elkaar
Onze stad is trots op de manier waarop burgers van
diverse culturele achtergrond en welstand samenleven.
En daar wil Mechelen verder aan werken. Samen met
jou steekt de stad dit jaar opnieuw de handen uit de
mouwen om van Mechelen een warme en sociale stad
te maken voor iedereen. Vanaf je eerste voetstappen tot
je laatste rustplaats.

De kleinsten. Kinderopvang vinden en betalen is voor
velen een groot probleem. Daarom ondersteunt de stad
naschoolse opvang (€420 000), kinderopvang (€800 000)
en overkoepelende organisaties (€5900). Deze zomer
opent zelfs een nieuw opvangcentrum de deuren in het
Klein Begijnhof (€198 463).

Buren. Door een budget vrij te maken voor straatfeesten,
buurtcomités, buurtopbouwwerk en Sinte-Mettefeest, wil
de stad bewoners dichter bij elkaar brengen (€218 500).
Wijk- en Dorpshuizen krijgen nog steeds de nodige budgetten om burgers in alle hoeken van de stad te kunnen
dienen en beluisteren. En vergeet acties als de Lentepoets en de Schoonste straat niet.

Diversiteit en gelijke kansen. Mechelen wil met
€565 000 elke kloof tussen mensen vermijden door
interculturele activiteiten en verenigingen te steunen.
Ze wil haar inwoners wijzen op gelijkheid en respect voor
man en vrouw en een forum samenroepen rond samenleven. De stad heeft zelfs een meldpunt voor discriminatie
opgericht.
Senioren en mensen met een handicap. Niet
enkel de kleinsten verdienen extra aandacht. Met speciale
activiteiten (€10 000) – denk maar aan de Week van de
Senior – infogidsen voor senioren (€6350), campagnes
als Red de Stoep (€6000) en de steun aan seniorverenigingen (€15 000) of verenigingen die rekening houden
met minder mobiele mensen (€1500 per aangepaste
activiteit), wil de stad het leven voor mensen met een
handicap en oudere mensen aangenaam maken.
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Welzijn. Mechelaars die dreigen uit de boot te vallen of
inwoners die actief willen werken aan hun gezondheid,
kunnen dankzij een financieel duwtje van de stad in 2011,
rekenen op het OCMW (€9,5 miljoen), welzijnsorganisaties (€1,1 miljoen) en projecten (€60 000) zoals 123Feelfree: een online platform, dat jou helpt evenwichtig te
eten en te bewegen. Bij de Opvoedingswinkels kunnen
burgers bovendien terecht met vragen en hulp bij het
opvoeden van hun kinderen (€170 000).
Na het leven. Mechelen bezorgt onze gestorven
dierbaren een degelijke rustplaats. Daarom plant de stad
onderhoud en investeringen in de begraafplaatsen van
Heffen (nieuwe luifel) en Mechelen met o.a. een nieuw
columbarium (€333 145).

Lefwereld

mensen

Door de vergrijzing bouwt het OCMW verder
aan de uitbreiding van de dienstverlening en
de voorzieningen. Zo komen er:

LEFSTEM

• twee nieuwe wijk- en dienstencentra
		 (€5,4 miljoen), een nieuw woonzorg		 centrum (€14,5 miljoen) nieuwe bejaar		 denwoningen (€1,8 miljoen) en nieuwe
		 serviceflats (€3,8 miljoen).

“Elke eurocent die
we dit jaar uitgeven,
is een investering
in de toekomst van
iedere Mechelaar.”

• aanpassingswerken aan Hof van
		 Egmont (+/- €5 miljoen) en renovatie van
		 de bejaardenwoningen op de Antwerp		 sesteenweg (€3 miljoen).

Kristl Strubbe,
schepen van Financiën
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Waar de jeugd leert en amuseert
De jeugd is de toekomst. Naast een
goede samenwerking met (hoge-)
scholen en jeugdverenigingen, investeert Mechelen in de noden van
haar jongeren.
Het klikt tussen de stad en haar
onderwijsinstellingen. Zo steunt ze
allerhande creatieve projecten van
scholen (€15 000) en organiseert
ze (mee) acties voor gelijke kansenonderwijs zoals taalstimulaties en
huiswerkbegeleiding. Ze maakt het
eveneens aangenaam studeren met
o.a. Open Kotdagen of promotiecampagnes (€5000) voor studenten bij
handelaars.
Niet enkel op de schoolbanken
voelen jongeren zich thuis. In 2011
zullen ze hun vrije tijd met plezier in
Mechelen doorbrengen, want….

• spelen in Mechelen wordt nog 		
		 leuker dankzij de nieuwe speel-		
		 infrastructuur (€278 000), speel		 pleinen (€241 000), skateparks 		
		 (€15 000) en ga zo maar door…
• kinder- en tienerwerkers, jeugd-		
		 bewegingen en jeugdhuizen 		
		 (€640 170) krijgen opnieuw 		
		 steun van de stad. Er komt zelfs
		 een nieuwe KLJ-afdeling in Walem.
• de stad is gretig op zoek naar 		
		 een nieuwe fuif- en concertzaal.
		 Nog meer locaties - naast de 		
		 bestaande - dus om jongeren zelf
		 culturele activiteiten en feesten te
		 doen organiseren en beleven.
• Mechelen Kinderstad krijgt een 		
		 bijkomende injectie, zodat 		
		 het voor iedereen duidelijk is dat
		 Mechelen de meest kindvriende		 lijke stad van Vlaanderen wil zijn.

Wonen in een mooi & verzorgd juweel
De stad wil dat haar wegen, monumenten, natuur en buurten er
fris en netjes bijliggen. Zelfs buiten
Mechelen weten ze dat een grondige
aanpak de uitstraling en dynamiek
van onze stad veel goed doet. Lees
maar wat er dit jaar op het programma staat.

Met nieuwe projecten, zoals in de
stationsbuurt en het Clarenhof, en
een nieuw lichtplan werkt de stad
hard aan stadsvernieuwing. De
heraanleg van straten (samen
goed voor meer dan €21 miljoen),
vooral in het Hombeeks plateau
(Leest, Heffen, Hombeek) en de
renovatie of opknapbeurt van een
dozijn monumenten geven de stad
weer een verzorgde look.
De natuur speelt een belangrijke
rol in het leven van onze inwoners.
Dit jaar pakt de stad bijvoorbeeld de
Kruidtuin (€624 000) aan, met de
restauratie van het bruggetje en de
opening van een horecazaak. Verder
steunt Mechelen o.a. initiatieven rond
natuurbehoud en ontwikkeling
(€29 325). De heraanleg en verzorging van parken, bossen en het versterken van landelijke troeven staan
ook op de agenda van de stad.
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En opdat ons stadsbestuur het
onderhoud van al dit moois hoog in
het vaandel draagt, trekt ze nog eens
€170 000 uit voor wegbeplanting,
€103 000 voor straatmeubilair en iets
minder dan €3 miljoen voor voertuigen, garage, verkeerssignalisatie en
de aanpassing van het stadsmagazijn.
Mechelen helpt bovendien inwoners
die investeren in een verzorgde
woonst. Naast financiële steun voor
renovaties zijn er woon- en verbeteringspremies (samen een budget
van €635 000 in totaal). Een communicatiecampagne rond energieverbruik en een infopunt rond wonen
en bouwen (Huis BOuW) zullen jou
eveneens inspireren (€10 000).

Lefwereld
Veilig en mobiel door Mechelen
Jouw veiligheid en mobiliteit is
een prioriteit voor de stad. Op de
weg, in je buurt, door het centrum…
Mechelen steekt energie in bescherming en veilig verkeer.

Preventie. Voorkomen blijft beter
dan genezen. De stad wil diefstal
en geweld voorkomen en de buurten meer leefbaar maken met o.m.
premies voor inbraakbeveiliging, een
digitaal klachtenregistratiesysteem en
een drug- en alcoholpreventiebeleid
(samen €2,2 miljoen).
Veiligheid. Naast de plaatsing van
camera’s, gaat de politie van start
met de bouw van een nieuw modern
commissariaat (€9,14 miljoen). Om je
veiligheid extra te garanderen, bereidt
de brandweer eveneens de bouw van
een nieuwe kazerne voor (€50 000).

Mobiliteit. De zwakke weggebruiker
moet zich thuis voelen in Mechelen. De
stad werkt daarom een groot autoluw gebied uit in het centrum van de
stad (€410 000). Om de mobiliteit te
garanderen, blijven investeringen in
de infrastructuur broodnodig, zoals
aan het viaduct boven de Antwerpsesteenweg.

LEFSTEM

Ook zo maakt de stad haar centrum
meer autoluw:
• een aangepast parkeerplan, 		
		 zones 30, taxi’s aanmoedigen
		 ter aanvulling van openbaar 		
		 vervoer… moeten auto’s weren.
• fietspaden, een fietsverhuursys-		
		 teem, nieuwe verankerde fiets-		
		 pompen… moeten fietsers naar 		
		 de stad lokken.

“Mechelen is
een liefde die
we delen.”
Bart Somers, burgemeester

Hou volgende straten en monumenten dit jaar alvast in het
oog. De stad investeert in:
• heraanleg Steenweg op Heindonk in Heffen (€1 miljoen)
• vernieuwing Zepstraat en Gijsbeekstraat in Hombeek
		 (€2,1 miljoen).
• vernieuwing Juniorslaan in Leest (€1 462 000).
• maar ook blijvende investeringen in de wijk Galgenberg,
		 St.-Romboutskerkhof, verkeerslichten Plaisanceplein… 		
		 kortom, te veel om op te noemen.
• de opknap van de vele Mechelse kerken. Denk bijvoor-		
		 beeld aan de St.-Petruskerk, St.-Alexius, O.L.V.-van-		
		 Hanswijk, Sint-Jan, Coloma- en Begijnhofkerk en Predik		 herenklooster… samen goed voor bijna €4 miljoen.
• nog talrijke monumenten (voor meer dan €400 000), 		
		 zoals de gevel van Hemeryck (O.L.V.-straat), De Grote 		
		 en Kleine Zalm en restauraties aan de St.-Rombouts- en 		
		 St.Lambertustoren in Mechelen en Muizen.

Volg de werkzaamheden online op
www.mechelen.be/wegenwerken
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Werk & vrije tijd breng je door in Mechelen
Werken, shoppen, bewegen, je geest verruimen… in Mechelen is er keuze
te over. Maar de stad wil nog meer. In 2011 zit ze op het vlak van economie,
sport en cultuur niet stil.

Economie ook sociaal
Fantastisch. De Mechelse economie herleeft. De stad stimuleert die groei
met de opening van Oh!, het Ondernemershuis en ‘place to be’ voor Mechelse
startende ondernemers (€3,2 miljoen). Lokale handelaars worden gegarandeerd blij met de vernieuwing van de Borze-, Geite- en Blauwhondstraat
(€650 000). Investeringen in o.a. betere bewegwijzering (€8000), evenementen als de Hercules Trophy (€10 000) en inspanningen om werkzoekende en
werkgever dichter bij elkaar te brengen (o.a. Jobbeurs i.s.m. VDAB, €30 000)
maken Mechelen nog interessanter als stad om te ondernemen en te werken.
Dat economie sociaal kan zijn, weten ze in Mechelen. Het nieuwe agentschap voor sociale economie Oprit W (€94 749) zal vanaf 2011 aangepaste
tewerkstellingsprojecten in goede banen leiden. En het onderhoud en herstel
van het openbaar domein vertrouwt de stad toe aan sociale economieprojecten
(€403 750).

Sport en cultuur
Iedere zelfbewuste stad hecht belang aan een gezonde geest in een gezond
lichaam voor haar inwoners. Mechelen investeert in 2011 in voldoende sporten cultuurevenementen, de vernieuwing, onderhoud en bouw van sportzalen,
musea en podia. Maar er wordt ook geïnvesteerd in de plaatsing van kunstwerken in het straatbeeld. Uiteraard vergeet Mechelen evenmin de talrijke
sport- en cultuurverenigingen te steunen.

Wist je dat…
• dit jaar de sporthal Paardenstraatje in het centrum van Mechelen
		 de deuren opent?
• er een nieuwe sporthal komt op het Oud Oefenplein, een turnhal 		
		 aan Nekkerspoel en de sportschuur Donkerlei uitgebreid wordt
		 (€6 418 082)?
• de stad haar kunstcollecties voor €130 000 uitbreidt?
• er een groot cultureel topevenement rond stadsverhalen op komst
		 is (tegen 2012)?
• het Schepenhuis transformeert in een museum rond schilder
		 Rik Wouters (€255 000)?
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Lefwereld
Haar tijd vooruit
De 21ste eeuw wordt de eeuw van de digitale vooruitgang, maar helaas
ook van de opwarming van de aarde. Lees hoe jouw stad inspeelt op beide
evoluties.

Service @ Mechelaar
Met een budget van meer dan €2,5 miljoen investeert de stad meer dan ooit
in digitalisering. Door de verdere ontwikkeling van www.mechelen.be, het
e-loket of E-link2 maakt ze het makkelijker om te leven en ondernemen in de
stad. Lees meer op p. 7.

Energie en duurzaamheid
Aandacht voor rationeel energieverbruik loopt als een rode draad door het
beleid van de stad. Met €420 730 wil ze jou dit jaar aanzetten tot energiezuinig leven, maar ze levert uiteraard ook zelf de nodige inspanningen. Stadsgebouwen als het nieuwe dienstencentrum of het toekomstige zwembad worden
voorbeelden op vlak van energiezuinigheid. Bovendien blijft de stad premies
(totaal €75 000) aanbieden voor energiebesparend wonen en kan je voor een
goedkope energielening terecht bij een speciaal fonds.
L.E.D.-verlichting (€2 miljoen) als eerste in Vlaanderen, ondersteuning van
activiteiten rond vegetarisch eten (€7200), elektrische voertuigen voor parken
(€27 500) en zo veel meer, maken van Mechelen overigens een meer duurzame stad.
Je leest het. Om goed te leven, te werken en te genieten moet je dit jaar
weer in Mechelen zijn. Hoe de stad al haar plannen verwezenlijkt, kan je
blijven volgen in Nieuwe Maan.

De
stad
kijkt
verder…
De stad wil geen eiland zijn in
de grote wereld. Daarom investeert Mechelen 0,7% van haar
begroting in ontwikkelingssamenwerking tegen 2012. De
stad werkt reeds samen met de
steden Sucre (Bolivië) en Nador
(Marokko).
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Helden
Erna (53) viert dit jaar haar tiende verjaardag als
vrijwilliger bij Kind en Preventie in Mechelen:
“Ik ben hier op een dag binnen gestapt en heb
mijn hulp aangeboden. Na al die jaren help ik
hier nog steeds met volle overgave en plezier.
Ik schrijf de kinderen in, weeg ze en steun de
ouders met raad en daad. Vooral voor mensen
van allochtone afkomst is mijn hulp erg welkom. Het is echt ontzettend verrijkend met
hen samen te werken. Jij leert van hen, zij
leren van jou.
Wij zoeken trouwens nog steeds dames
om ons te assisteren: als je mensen graag
ziet, voel je dan zeker geroepen. Ik hoop dit
nog jarenlang te blijven doen!”
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Lees hoe je zelf vrijwilliger
wordt op p. 8-9.

februari
Maankalender

Open boek Grand Cru
Vorig jaar trotseerden talrijke fans het gure weer om Open Boek Grand Cru bij te wonen. Daarom gingen we dit jaar
weer op zoek naar interessante heren en dames die ons een inkijk geven in hun boekenkast. Samen met Geert
Pluymers en Marijn Goossens verzorgen ze vier fijne zondagochtendedities.

6 februari: Ronny Mosuse
Ronny brengt voor de gelegenheid muzikant
Aram van Ballaert mee. Aram is een Mechelse
musicus met een avontuurlijk repertoire.
Hij speelde in gerenommeerde klassieke
ensembles en eveneens als vaste gitarist van
Novastar en Ronny Mosuse.

20 februari: Jean-Jacques
Cassiman
Voor de derde Open Boek Grand Cru strikten
we niemand minder dan professor JeanJacques Cassiman. Hij kreeg talrijke onderscheidingen in binnen- en buitenland voor
zijn baanbrekend werk op het gebied van de
menselijke genetica en het DNA-onderzoek.

6 maart: Marijke Pinoy
Marijke sluit de Open Boek Grand Cru-reeks
van 2011 af. Je kent haar vast van haar vele
tv- en filmrollen, maar ze is vooral actief in
theater Compagnie Cecilia.

16/1-6/2-20/2- 6/03, 11u, Stadsschouwburg
Mechelen, Keizerstraat 3, €7, T 015 29 40 00,
E cultuurcentrummechelen@mechelen.be,
W www.cultuurcentrummechelen.be

Altijd iets te beleven in Mechelen!
Surf naar www.uitinmechelen.be
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Geef je ogen de kost
12.02-02.04
Yves Malfliet, Tony Neef, Karel
Smets: een kruisbestuiving
Karel Smets en Tony Neef, twee mannen met het syndroom van Down, maken pure kunst. Yves Malfiet
begeleidt hen hierbij. Karel en Tony’s ideeën en inspiratie
zijn direct en spontaan, hun techniek is ongekunsteld en
eigenzinnig. Hun manier van werken druist in tegen de
gangbare normen binnen de keramiekscène en inspireert
Yves voor zijn eigen werk.
12.02-02.04, zat. van 10.30u–17.30u, Gallerij Duende,
Sint-Katelijnestraat 3, T 0473 56 44 35,
E lettanymia@hotmail.com.

10.02
DocHouse 2011 l Foreign Parts
Vanaf januari organiseert kc nOna één donderdag
per maand DocHouse. DocHouse presenteert je
straffe, spraakmakende documentaires. Regisseurs
Verena Paravel & J.P. Siniadecki nemen je mee
naar Willets Point in Queens. Een buurt vol garages,
werkplaatsen en autokerkhoven. Willets Point stelt
mensen te werk die aan de rand van de maatschappij leven, maar wordt bedreigd door de stadsplanning. Laat je voor de film verrassen door een kort
voorprogramma van Contour.
10.02, 20.30u, kc nOna, Begijnenstraat 19-21, €5,
T 015 20 37 80, E info@nona.be, W www.nona.be
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13.02-10.04
Expo theater Taptoe
Duik mee in de geschiedenis van Theater Taptoe. Het
Gentse figurentheatergezelschap timmerde 42 jaar aan
een eigen stek in het theaterlandschap. Met hun unieke
combinatie van muziek- en figurentheater maken ze furore in binnen- en buitenland. Een indrukwekkend overzicht
van een gezelschap dat je nog lang zal bijblijven.
13.02 – 10/04, 11-17u, Het Firmament, Brusselpoort,
Hoogstraat 83, €5, T 015 34 94 36,
E contact@hetfirmament.be, W www.hetfirmament.be

Maankalender

Valentijn
14.02

12.02

Wine Meets Food Valentijndegustatie
Ben je benieuwd waarmee Cupido je allemaal kan verleiden? Wie weet zorgt een rosé wijntje voor dito wangetjes
of een dieprode voor een betere bloedsomloop. Je komt
het te weten bij Unwined: acht wijnen met passende tapa
brengen jou en je beminde ongetwijfeld naar de tuin van
Eden. Misschien is jouw favoriete wijn wel een schot in de
roos bij je geliefde...
14.02, 19-22u, Unwined, Begijnenstraat 23, €25,
T 015 41 81 85, E unwined@skynet.be, W www.unwined.be

Bal der Zoeners
Full House staat steeds garant voor een avondje culturele
verrassing. Met het Bal der Zoeners brengt het Cultuurcentrum een stomende Full House met melodieuze
teksten, meeslepende muziek en een schitterend bal. De
ééntegeldans wordt opnieuw uitgevonden en kussen is
een must!
Het volledige programma geven we nog niet prijs maar
we verwachten in elk geval:
Guido Belcanto
...Er is geen enkele menselijke emotie of Belcanto heeft er
wel een lied over gemaakt. In deze intimistische voorstelling brengt de koning van het Vlaamse levenslied een
hoop schitterende liedjes en enkele prikkelende gedichten. Meer dan voldoende om je mee te slepen in een
wereld van liefde, lust en leed.

Beklimming van de
Sint-Romboutstoren
Neem je lief bij de hand en beklim samen de 538 treden
van dit historisch belfort. Als kers op de toren wacht je
boven een adembenemend uitzicht op de stad. Ideaal om
samen weg te dromen met je hoofd in de wolken.
Di tot zo, 10-18u, UiT in Mechelen, Hallestraat 2-4-6,
€ 7, T 070 22 28 00, E uit@mechelen.be,
W toren.stadmechelen.eu

Geen bal zonder dansorkest! Onder leiding van orkestchef Jan De Smedt brengt Orquesta Patagon je akoestisch de meest dansbare nummers van Adamo, Bourvil,
Chuck Berry, Will Tura, Fats Domino en vele anderen. Begin de wals, jive, swing, tango en slow alvast te oefenen.
I.s.m. Pat Donnez, stadsartiest van Mechelen en Academie voor Beeldende Kunsten Mechelen.
12.02, 20u, Cultuurcentrum, Minderbroedersgang 5, €15,
T 015 29 40 00, E cultuurcentrummechelen@mechelen.be,
W www.cultuurcentrummechelen.be
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Kinderen, sportliefhebbers en tentoonstellingen
06.02 Kindercarnaval
Trek je mooiste verkleedpak aan en kom meefeesten
met de Jeugdprins en Jeugdprinses 2011 van de stad
Mechelen. De toegang is gratis voor verklede kinderen.
06.02, 14-18u, Perron M, Douaneplein, €1,5,
T 015 20 66 50, E deknullen@hotmail.com

19.03-03.04
Jeugdboekenweek vol geheimen
Kleine leesbeesten leven zich dit jaar uit met het thema
geheimen. Elk boek is een geheim en iedere lezer een
ontdekkingsreiziger! En de geheimen van de Jeugdboekenweek delen we met jullie allemaal.
19.03-3.04, Bibliotheek, Moensstraat 19, T 015 40 44 70,
E jeugd.bibliotheek@mechelen.be,
W www.mechelen.be/bibliotheek

Annelies en Tim: “Liefhebben,
dat is ook nooit buiten gaan
zonder te zeggen: Ik zie je graag”

Plantastisch!
Heb jij altijd al de wondere wereld van planten van zeer
dichtbij willen zien? Breng dan zeker een bezoek aan Plantastisch!, de interactieve thematentoonstelling van Technopolis. Ontdek in een uniek decor wat ze betekenen voor
mensen, dieren, insecten en andere planten.
Je betreedt een magisch rijk met een reusachtig
bladerdak, gigantische zaadknoppen en vreemde,
door de mens gemaakte bomen. Ga zelf aan de
slag en vervolledig de voedselketen, ontwerp je
eigen bloem of help er een met het verzamelen
van voldoende stuifmeel. Verzorg je eigen plant
en geef hem alles wat hij nodig heeft. Ontdek
hoe zaden zich verspreiden en zoek uit welke
vruchten bij welke planten horen.
Tot 31.08, 9.30-17u, Technopolis,
Technologielaan, €11,50, T 015 34 20 20,
E mijnbezoek@technopolis.be, W www.technopolis.be
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Maankalender
03.02-25.02 Stedelijke prijs
Stadsverfraaiing
Ontdek de voor en na van de Stedelijke Prijs Stadsverfraaiing 2010. De jaarlijkse architectuurwedstrijd van de
stad Mechelen focuste ditmaal op het thema ‘restauratie’.
Drie weken lang kan je in de O.-L.-V.-over-de-Dijlekerk de
fototentoonstelling bewonderen van de 22 deelnemende
projecten.
03.02-25.02, OLV a/d Dijlekerk, Onze-Lieve-Vrouwekerkhof, di.-zo., 13-16u, gratis, T 015 29 75 52,
E monumentenzorg@mechelen.be

Aktivia Nationale wandeldag
Wandel door de groene omgeving in en rond Mechelen,
het historisch centrum, langs beschermde monumenten en
verborgen hoekjes. Je kiest een voor jou geschikte afstand
van 5 tot 25 km. Vanaf 12 km ga je dwars door dierenpark
Planckendael via een aangeduide route. Het Bloso-domein
van Hofstade doorkruis je vanaf 20 km. Haal alvast je stapschoenen van onder het stof.
27.02, 7 – 15u, de Nekkerhal, Nekkerspoel-borcht 1, €2,
T 0474 38 91 15, E nordickurt@gmail.com

27.02

Ontdek en beleef sport
We doen aan sport, kleden ons sportief, volgen wedstrijden
op televisie…maar wat weten we eigenlijk over sport?
Ontdek er alles over in het Sportimonium. Met de interactieve installatie ‘meten met atleten’ test je jouw fysieke
fitheid en vergelijk je die met die van topatleten. In de
volkssporttuin kunnen jong en oud zich uitleven met
eeuwenoude sporten.
11-17u, gesloten op zaterdag, Sportimonium, ingang van
het domein via de Tervuursesteenweg (Bloso parking: €1),
015/618.222, E sportimonium@sportimonium.be,
W www.sportimonium.be
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Veegmachines
worden weldra
slimmer
Vanaf april zullen de veegmachines de Mechelse straten een pak
preciezer proper houden. Dankzij
een intelligent gps-systeem weten
de medewerkers van de stedelijke
Uitvoeringsdiensten beter welke
straten in welke maanden het vuilst
zijn. Tijdens het toeristisch seizoen
ligt het vuil immers op andere
plaatsen dan in de winter. Het intelligente gps-systeem is bovendien
zo slim dat het verkeershinder zal
beperken.

Verjaag de stille
moordenaar uit je huis
Wist je dat er vorig jaar in België 1397 slachtoffers en 35 doden vielen door
CO-vergiftiging? Iedereen die zijn woning verwarmt op gas, kolen, pellets,
hout, stookolie, petroleum,… kan een risico lopen.
Hoe voorkom je CO in huis?
• Verlucht goed in kamers met een verwarmingstoestel.
• Laat schoorsteen en verwarmingstoestellen jaarlijks nakijken door
		 een vakman.
• Installeer goede verwarmingstoestellen die de uitlaatgassen naar 		
		 buiten afvoeren.
Last van duizeligheid, moeheid,
hoofdpijn? Verlucht de ruimte en
schakel het toestel uit! Indien nodig
bel je het noodnummer 112.
Meer weten over CO-vergiftiging?
Surf naar www.besafe.be/nl/CO.
Sinds vorig jaar gelden er in
Vlaanderen nieuwe regels voor
het onderhoud en nazicht van de
centrale verwarming.
Vragen? De Vlaamse infolijn,
T 1700.
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Nieuwe kinderburgemeester met
ambitieuze plannen
Tijdens de nieuwe kinderraad
is Melanie De Laet (10) verkozen tot kinderburgemeester.
Zij volgt de eerste kinderburgemeester van Marokkaanse
afkomst Soumaya Kouider op.
Melanie, die les volgt in de
Hombeekse Esdoornschool,
bruist van de ideeën. Zo wil
ze graag een kinderkrant, een
kinderzender en een Mechels
kindersnoepje lanceren. “We
maken van Mechelen nog
meer een kinderstad”, belooft
Melanie.

Tot je dienst
uim

de d

Gezocht: secundaire school en
studierichting

Je elfjarige spruit moet binnenkort kiezen voor een secundaire school en
studierichting. Wat als je door de bomen het bos niet meer ziet? Bert, Maya
en dochter Luna staan voor een moeilijke keuze.
“Daarom gaan we binnenkort naar de onderwijsbeurs”, vertelt een enthousiaste Bert. “De leerkracht van Luna bezorgde ons een foldertje over de beurs.
We verwachten er een goed beeld te krijgen van het studieaanbod, de vakken
en de opendeurdagen. Zo kunnen we samen met Luna een overwogen keuze
maken. Ik vind het een prima initiatief.”
Een vrije school- en studiekeuze is belangrijk voor alle kinderen en ouders in
een onderwijsstad als Mechelen. Daarom werkt de stad mee aan de organisatie van deze beurs.
Onderwijsbeurs, 23.02, 16 tot 20u, Perron M, Douaneplein, Mechelen,
gratis. Doelgroep: leerlingen 5de en 6de leerjaar en hun ouders.
Meer weten? E herbert.crol@mechelen.be, T 015 29 83 21.

Ondernemen doe je in ‘Oh!’

LEFSTEM

De studenten van de Lessius-hogeschool tonen trots het logo dat zij maakten
voor het nieuwe centrum voor ondernemerschap. In opdracht van de stad ontwikkelden tweedejaarsstudenten Communicatie een nieuw logo en een naam
voor het centrum in de Kannunik De Deckerstraat waar startende en creatieve
ondernemers aan de slag kunnen. Victor, Steven en Anke bedachten de winnende naam ‘Oh!’. Die staat voor Ondernemershuis.
De stad wil creatief ondernemerschap promoten bij ondernemers. Een creatief
idee is een begin, maar je moet je idee waar kunnen maken. In het Ondernemershuis Mechelen krijgen starters de kans hun idee te laten groeien tot
een succesvolle onderneming. Niet alleen biedt Oh! professionele infrastructuur met een dienstenpakket aan, ook krijg je er als ondernemer bedrijfsadvies
en -ondersteuning en hulp bij de uitbouw van een professioneel netwerk. We
hopen de eerste bewoners vanaf maart 2011 te verwelkomen.

“We zijn erg tevreden met de nieuwe
naam en het logo
die het dynamische
karakter van deze
creatieve plek illustreren.”
Interesse om van het ondernemershuis je uitvalsbasis te maken?
Contacteer Sylvia Van den Bergh (manager Ondernemershuis Mechelen)
via www.mechelen.be/oh.

Caroline Gennez,
schepen van Economie
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Tijdens de eindejaarsperiode kon je genieten
van hartverwarmende activiteiten en wollige sneeuwtapijten. ‘Mechelen houdt je
warm’ zorgde bijvoorbeeld
voor sfeervolle optredens in
de spiegeltent.

2 Sinterklaas zal Mechelen
niet gauw vergeten. Meer
dan 5000 kids wekten de
Sint nadat hij in de SintRomboutstoren was blijven
slapen. Het was een feest
met toeters en bellen.

5 Samen het glas te hef-

fen op het nieuwe jaar? Dat
moest je zo’n 10 000 Mechelaars geen tweemaal vragen.

Jouw foto hier? Zet je
foto’s op flickr en misschien
belanden ze wel in Nieuwe
Maan. Meer uitleg? Alle foto’s
bekijken? www.mechelen.be/
nieuwemaan

Marina De Bie, Erik Laga, Johan Verhulst, Ali Salmi, Caroline Gennez,
Bart Somers, Frank Nobels, Koen Anciaux, Greet Geypen, Kristl Strubbe,
Karel Geys, Rita Janssens - www.mechelen.be/stadsbestuur

Nuttige nummers
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
Milieuhinder? Dienst Milieu en Landbouw, T 015 29 75 48. Dringende milieuproblemen? neem contact op met de politie, ook buiten kantooruren.
De grabbelpas is helemaal vernieuwd. Het aanbod vind je op
www.jeugddienstmechelen.be of bij de dienst Jeugd, T 015 29 78 95,
E jeugddienst@mechelen.be.
Werken bij de stad Mechelen? www.mechelen.be/jobs, T 015 29 79 07
Naar een sportevenement of -club? Inschrijven voor een sportkamp? Sportdienst,
T 015 29 25 96, www.mechelen.be
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? Ophaling grof huisvuil? www.ivarem.be,
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
OCMW - Sociaal Huis contacteren? T 015 44 51 11, E info@ocmwmechelen.be
Meer nuttige nummers? Surf naar www.mechelen.be of sla de infogids open.
Verantwoordelijke uitgever: Erik Laga, stadssecretaris, Grote Markt 21, 2800 Mechelen
Werkten mee aan dit nummer: Bram Beeck (hoofdredactie), Yves van Dun (eindredactie), Daphne Storms, Nathalie Bekx, Evy Philips, Line Geeraerts en Koen Vermeiren.
Fotografie: Jean Van Cleemput, Layla Aerts, Marc Aerts, Joris Casaer,
David Legrève, Stephanie Liebesens, Frederik Picard
Concept, 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/2011/0797/005
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www.mechelen.be
Een vrijwilliger die zich inzet voor jou,
een stad die zich opmaakt voor jou…
allemaal omdat ze jou graag zien!

