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Kom kijken in het Oh!

Autoluwe binnenstad

Stad om te zoenen

PreveNtie eN veiligheid

werK Met MecheleN
AAN eeN veilige StAd



SAMeN vOOr eeN grOeNer MecheleN
De lente is in de stad. Dat hebben we grotendeels aan de medewerkers van de 
Uitvoeringsdiensten te danken.

Zij zorgen er immers voor dat onze stad fris oogt door vers groen aan te planten 
en het openbaar domein te onderhouden. Passeer je langs een mooi stukje groen in 
Mechelen, dan weet je meteen wie hier eerder langskwam! Zelf kan je meewerken 
aan een groen Mechelen door peter of meter te worden van een stukje openbaar 
domein. Meer daarover lees je op p.18.

Uitvoeringsdiensten, Grote Nieuwedijkstraat 429 , T 0800 20 800
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Dankzij allerlei inspanningen verzilver-
de Mechelen in 2010 opnieuw de titel 
van FAirtrAdegeMeeNte. 
Het bewijs dat de stad zich inzet voor 
eerlijKe hANdel. Zo kreeg 
het stadspersoneel een fairtrade-mok 
in het kader van Fairtrade@work, 
een initiatief om het gebruik van 
producten, zoals eerlijke koffie, op 
de werkvloer aan te moedigen. Doet 
jouw werkplek ook mee? Meer info op 
www.fairtradeday.be.

Jean De Boeck (zet zich in voor  
o.a. Global Fiesta) en De Vrienden  
van Dodoens (onderhouden kruiden-
tuin) ontvingen op 3 maart de  
StedelijKe PrijS vAN de  
vrijwilliger. Zij krijgen na de 
zomer ook een gedenkboom in het 
Thiebroekbos. Omdat 2011 het Euro-
pees jaar van de vrijwilliger is, plant de 
stad nog een derde boom ter ere van 
ALLE Mechelse vrijwilligers. Wil jij een 
vrijwilliger in de bloemetjes zetten? Dat 
kan op www.mechelen.be/vrijwilligers.

In september ligt de nieuwe editie van 
gezelSchAPSSPel  
MONOPOly in de winkelrekken. 
Elke stad kon hierop een plaatsje 
veroveren door online te stemmen. 
Iedereen die voor Mechelen stemde, 
verdient een dikke pluim. Door jullie 
bijdrage staat MecheleN immers 
terug op het bord. Binnenkort krijg jij 
dus terug de kans om hier een hotel 
uit te baten .

Mechelen scoort? zij dragen hun steentje bij!gOed Bezig

leFtrOMPet

Ons Mechelen veiliger en aangenamer
Er zijn veel manieren om het leven in de stad aangenamer en aantrekkelijker 
te maken. Misschien is ruimte wel de grootste luxe in een moderne stad.  
Herinner jij je nog de Grote Markt vol geparkeerde auto’s? Of de Veemarkt? 
Of de Bruul? Als we op een terrasje op de Grote Markt zaten, reden de 
auto’s bij wijze van spreken over onze tenen. Dat is ondertussen bijna tien 
jaar geleden. De auto’s gingen ondergronds en vanzelf heeft onze stad 
weer zuurstof gekregen. Het is veel aangenamer toeven op de terrassen 
langs de pleinen, voor de etalages in het winkelwandelgebied.

Die weg willen we verder bewandelen. Een uitbreiding van het autoluw ge-
bied is een logisch vervolg op het beleid van de voorbije jaren. Ik ben er zeker 
van dat het leven in de binnenstad er nog op vooruit zal gaan. Er komt meer wan-
delruimte. Da’s een goeie zaak voor de bewoners, de bezoekers en dus ook voor 
het commercieel gebeuren in de binnenstad. 

De stad aangenamer maken betekent eveneens dat we moeten blijven waken 
over de veiligheid van de Mechelaars, nog zo’n kostbaar goed. Op dat vlak drijven 
we onze inspanningen op. Dat doen we met de nieuwste middelen en tech- 
nieken. Alvast een greep daaruit presenteren we in deze Nieuwe Maan.

 

Komaan 
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Bart Somers,
burgemeester



cijFerS & weetjeS

Antwoord van de stad: De wegcode stelt uitdrukkelijk 
dat het verboden is om aanhangwagens langer dan 
24 uur na elkaar op de openbare weg te parkeren. 
Eigenaars van aanhangwagens die langer dan 24 uur 
op dezelfde plaats geparkeerd staan, begaan een 
overtreding en kunnen bekeurd worden.

Aanhangwagens op 
parkeerplaatsen
Terwijl Mechelen er alles aan doet om een aangename mooie stad te worden, moet ik vaststellen dat verschillende parkeerplaatsen ingenomen worden door aanhangwagens van allerlei aard die daar door hun eigenaars langdurig geplaatst worden. Een mooi voor-beeld is het wandelpad op de Winketkaai waar regelmatig meer dan vijf aanhangwa-gens staan. Sommige staan er zelfs perma-nent, ook op andere plaatsen in de stad. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat eigenaars van deze aanhangwagens de openbare ruimte zo maar in beslag nemen?

bewoner Winketkaai

Nieuwe Maan reikt de Medaille uit aan Mechelaars 
met lef. deze maand gaat de eer naar Frank vaganée: 
vermaard jazzmuzikant en kersverse stadsartiest van 
Mechelen.

Frank Vaganée (44) werd in april aangesteld als stadsar-
tiest. In het dagelijks leven is hij artistiek leider van het 
Brussels Jazz Orchestra. Met dit ensemble kreeg hij al 
wereldwijde erkenning. Zo werkte hij bijvoorbeeld samen 
met Toots Thielemans. De komende twee jaar neemt hij de 
fakkel over van Pat Donnez. “Toen de stad mij vroeg, was 
ik best verrast”, aldus Frank. “Het ligt immers niet voor de 
hand om een muzikant te kiezen. Meestal krijgen schrijvers 
deze eer. Ik bedenk nu volop ideeën om deze functie in te 
vullen. Zo zit ik momenteel rond de tafel met het Cultuur-
centrum en de beiaardschool. Als stadsartiest zal ik vooral 
aandacht besteden aan mijn band met de stad.”  
www.brusselsjazzorchestra.com

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

 De oude beiaard wordt na 30 jaar van onder het stof  
gehaald. Deze werd niet meer bespeeld sinds er een  
nieuwe kwam in 1981. 
 In het teken van Nationale Wandeldag verzamelden 
5000 wandelaars aan De Nekker. De deelnemers legden 
een route af van 12 km, 20 km of 25 km. 
 De brandweer wil 30 nieuwe spuitgasten aanwerven 
en organiseerde sportproeven om mensen aan te trekken. 
Maar liefst 120 kandidaten zwoegden voor een plek in 
dit team. 
 De archeologen, actief op het Sint-Romboutskerkhof,  
kuisen hun schop af. Ze ontdekten maar liefst 3900  
skeletten. Ruim 72 mensen hebben mee gegraven,  
gedurende 1428 uur. 
 In februari bezochten meer dan 1300 jongeren de  
verkeersbeurs in de Mechelse Veilingen. Er werden  
onder meer speekseltests en crashtests georganiseerd. 
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is niet enkel je brood grof?
Deze opvallende slogan stond in de week van 21 maart op 
je broodzak. Met de actie vroeg het stadsbestuur aandacht 
voor de Internationale Dag tegen Discriminatie en Racisme en 
maakte ze het Meldpunt Discriminatie bekend. 

Niet alle Mechelaars weten van het bestaan van het Meldpunt 
Discriminatie af. Je kan er terecht wanneer je discriminatie  
ondervindt op basis van je leeftijd, handicap, seksuele  
geaardheid, geloof of levensbeschouwing, fysieke of  
genetische eigenschap… 

Ben je bijvoorbeeld op zoek naar een woning en het immokan-
toor stuurt je wandelen omwille van je huidskleur? Ben je net 
terug uit bevallingsverlof en je werkgever zet je aan de deur? 
Ben je getuige van discriminatie? Klop aan bij het Meldpunt  
Discriminatie om samen te zoeken naar een oplossing.  
Meldpunt Discriminatie, T 0800 99 193,  
discriminatie@mechelen.be

“Met de opvallende boodschap op de broodzakken 
wilden we de aandacht van de Mechelaars trekken 
en slachtoffers van discriminatie de weg naar het 
Meldpunt Discriminatie tonen.” 

wedStrijd
NA

goed nieuws voor  

speelvogels 
Begin zeemansbenen te kweken, want Speelplein Leliestraat 
heeft een splinternieuwe speelboot. Het verouderde speel-
schip leek de laatste tijd namelijk meer op een gezonken  
Titanic. Het speelschip prikkelt de creativiteit van kinderen  
met ondermeer een glijbaan, wiebelbrug en klimwand.

“Land in zicht”, want ook het speelplein Arena in Walem kreeg 
op vraag van de bewoners een grondige opknapbeurt. Kin-
deren uit de buurt kozen voor een uniek evenwichtsparcours. 
Jonge Lukaku’s halen hun hartjes op aan het speelplein  
Bethaniënpolder. Daar is een nieuw kunstgrasveld om te  
voetballen.

Mechelen blijft investeren in speelinfrastructuur. Meer weten? 
dienst Jeugd: T 015 29 78 95, E jeugddienst@mechelen.be,  
W www.jeugddienstmechelen.be

vOOr

het nieuwe speelschip dat zopas in  
de leliestraat aanmeerde, doet dromen  

van piraten met pratende papegaaien.
(foto schip op andere locatie)

vOOr & NA

Komaan 
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richt eens een  
speelstraat in
Wil jij de kinderen, jongeren en volwassenen in jouw 
straat meer ruimte geven? Richt dan tijdens de grote 
vakantie een speelstraat in. Je ontvangt dan gratis 
een gigantische speelkoffer vol leuk speelgoed. 
Speelstraten zijn gezellig én veilig, want enkel de 
bewoners mogen nog stapvoets met de wagen in 
de straat rijden. De stad investeerde ook €50 000 
in de aankleding met kindvriendelijke afsluitingen, 
leuke autoverschrikkers en bloemen.

Meer info: E herman.beyens@mechelen.be, 
T 015 29 77 61.Kruidtuin

Anno 1842 bouwde Mechelen een kiosk in de Kruidtuin: 
een mooie ijzeren constructie, waar de jeugd naar harten-
lust kon spelen en artiesten optraden. Ondanks verschil-
lende herstelpogingen doorheen de jaren, werd de kiosk in 
1950 afgebroken. Dit jaar nog komt er een waardige opvol-
ger: een flexibel en duurzaam podium waarop ondermeer 
de artiesten van Parkpop zullen optreden.

Meer nostalgie?  
Surf naar www.stadsarchiefmechelen.be

het geheugeN

© Stadsarchief Mechelen - www.beeldbankmechelen.be

waar in Mechelen staat 
dit veilige voorwerp?
Win en Nieuwe Maan trakteert je op een culinair feestmaal ter 
waarde van €75 in een Mechelse eetgelegenheid naar keuze. 

Stuur je antwoord en contactgegevens voor 16 april naar afdeling 
Marketing en Communicatie – Nieuwe Maan, Grote Markt 21,  
2800 Mechelen. Je kan ook deelnemen via  
www.mechelen.be/nieuwemaan. 

Felicitaties voor Arlette wellens, de winnaar 
van de vorige wedstrijd. Zij herkende de werf 
van het Clarenhof aan de Leermarkt.

wedStrijd
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Beleef straatplezier 
op Burendag
Een goede buur is meer waard dan een verre vriend. 
Reden te meer om, net zoals vorig jaar in een 150-tal  
Mechelse straten, op dinsdag 31 mei je stoel aan de  
voordeur te zetten via deurhangers. Je verkrijgt ze bij  
de afdeling Wijk- en Dorpszaken. Nodig je buren uit want 
elke deelnemende straat krijgt een leuk feestpakket. 

inschrijven voor Burendag doe je voor 15 mei via  
www.mechelen.be/burendag of via je buurtcomité.

Antwoord van de stad: Bedankt voor het complimentje. 
Op 7 en 8 mei delen we inderdaad opnieuw plantjes 
uit, dus ga er op onze kosten maar eentje halen! De lijst 
van verdeelpunten vind je overigens in de Stad om te 
Zoenen-brochure, die elke Mechelaar midden april in de 
bus krijgt.

deze stad is om te 
zoenen
Deelt de stad dit jaar weer gratis bloemetjes 

uit? Ik kijk namelijk al geruime tijd uit naar 

de lente en die start voor mij pas echt als 

onze stad er proper en mooi bijligt!

Ik wil bij deze ook even kwijt dat ik de ‘Stad 

om te Zoenen’-campagne geweldig vind. 

Het is een positieve manier om de burger te 

wijzen op zijn eigen verantwoordelijkheid 

in het hele schoonmaakverhaal. Dat werkt 

zoveel beter dan boetes uitschrijven of ver-

plichtingen opleggen.

Samen deze stad zoenen in de lente: ik heb 

er alvast zin in!

T.B.

Mechelse kunst in het buitenland. 

In mijn rijk geïllustreerde en 
viertalige boek, ‘Mechelen, 
kunst van de middeleeuwen 
tot heden’, kan je kennis-
maken met de prestaties 
van onze kunstenaars in bin-
nen– en buitenland. Je staat 
er van versteld hoeveel  
Mechels werk er nog elders 
te vinden is. 

Enkele voorbeelden geef ik graag mee:
Hendrick van den Broeck (1519-1597), in Italië Arrigo 
Paludano of Fiammingo genoemd, beschilderde één 
van de muren aan de uitgang van de Sixtijnse kapel 
in Rome. Het gaat om de verrijzenis van Christus, een 
thema dat hem ook in Umbrië zal inspireren.

Veel bekender is Michiel van Coxcie (1499-1592). Als 
eerste Vlaming kreeg hij in Rome opdracht een kapel 
te beschilderen met de legende van de Heilige Barba-
ra in de Duitse kerk van Santa Maria dell’Anima (nabij 
de Piazza Navona). Coxcie, veel te lang onterecht be-
schouwd als louter een kopiist, was hofschilder van de 
Spaanse koning Filips II en maakte in Spanje een schit-
terende carrière. Wil je zijn werk in Mechelen bewonde-
ren, dan kan je het best terecht in de Sint Romboutska-
thedraal. Buiten Mechelen vind je van deze ‘Vlaamse 
Rafaël’ werk in musea over heel Europa met o.a. de 
Spaanse musea Prado en Escorial op kop.

Mechelen was beroemd om zijn schitterend gebeeld-
houwde retabels. Die zijn helaas zo goed als allemaal 
verdwenen, maar in Wenen kan je in de Kerk van de Duit-
se ridderorde nog een prachtexemplaar bewonderen.

rudi demets, stadsgids en auteur van het boek 
‘Mechelen, kunst van de middeleeuwen tot heden’, 
tweede uitgave 2007. 

MecheleN SchrijFt

7

Komaan 



Naar analogie van voorbeelden uit binnen- en buitenland, maakt het 
stadsbestuur vanaf najaar 2011 het Mechelse centrum meer autoluw. 
Dat vraagt wellicht een woordje uitleg...

Autoluw ≠ autovrij
De stad wil het aantal auto’s dat door het centrum rijdt 
drastisch verminderen. 20 à 30% van het verkeer dat mo-
menteel door het centrum raast, is sluipverkeer dat niet in 
de binnenstad hoeft te zijn. Daarom worden verschillende 
straten autoluw. Tussen 11 en 19u zullen enkel bewoners 
met de auto toegang krijgen tot dit gebied. Bussen, taxi’s 
en hulpdiensten mogen altijd in het autoluwe gebied rijden. 
Een flexibel camerasysteem van nummerplaatherkenning 
maakt dit mogelijk. Bovendien zal er dankzij een nieuw 
circulatieplan 20% minder doorgaand verkeer komen in de 
woonwijken buiten het autoluwe gebied. Parkeren blijft 
mogelijk, via lussen die naar de verschillende ondergrond-
se parkings leiden. Kortom: het stadscentrum blijft goed 
bereikbaar.

vooruitgang voor Mechelaar en bezoeker
Mechelen wil het voor bewoners, toeristen en shoppers 
aangenamer maken om in de stad te wonen, ze te bezoe-
ken of er te winkelen. 

Fietsers en voetgangers krijgen opnieuw meer ruimte in 
de stad en de leefbaarheid zal er sterk op vooruit gaan. 
Uit de recente leefbaarheidstudie van HIVA KULeuven (zie 
Nieuwe Maan maart) in opdracht van de stad, bleek namelijk 
dat vele bewoners van het stadscentrum zich storen aan 
de onaangepaste snelheid van automobilisten, agressief 
verkeersgedrag en de geluidsoverlast die auto’s veroor-
zaken. Bovendien blijkt uit voorbeelden – o.a. Gent - dat 
een autoluw centrum meer shoppers aantrekt en het aantal 
horecazaken en winkels zelfs de hoogte in jaagt. En vergeet 
zeker de positieve impact niet op het milieu en de verkeers-
veiligheid van fietsers en voetgangers.

Vanaf nu tot de invoering voorziet de stad een antwoord 
op al je vragen via een uitgebreide informatiecampagne. 

vragen? W www.mechelen.be/mobiliteit,  
E autoluwebinnenstad@mechelen.be 

Autoluw centrum  
verhoogt leefbaarheid 
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Waar verandert wat? 

9

Autoluwebinnenstad 

“Als bewoner van de Arme-Clarenstraat ben ik van oor-
deel dat het verkeersplan een zeer waardevol voorstel is. 
Proficiat en zet door met jullie plannen.” E.D.W.

“ Het is een schitterend initiatief. Toch hoop ik dat de  
stad oplossingen uitwerkt voor de Begijnenstraat om  
ze in de praktijk ook autoluw te maken.” J.V.D.S.



In vorige Nieuwe Maan las je dat 
Mechelen er sterk op vooruit gaat 
wat wonen en werken betreft. Een 

stad wordt echter pas helemaal 
woon- en werkbaar, wanneer je  

jezelf er veilig voelt. 

Samen werken  aan veiligheid
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Meer krachten. De stad breidde, ondanks de 
moeilijke crisisjaren, het korps de laatste jaren uit van 283 
naar 293 leden. Met een specifieke aanpak om recht-
streeks stadsgenoten uit alle lagen van de bevolking - met 
inbegrip van agenten van allochtone afkomst - te werven, 
zal het korps nog meer voeling krijgen met de Mechelse 
bevolking. 

Woninginbraken. 2009 was een zwart jaar 
voor woninginbraken in de stad met gemiddeld twee per 
dag. In 2010 organiseerde de politie hiertegen wekelijkse 
acties, zoals anonieme en grootschalige patrouilles. In 
2010 halveerden daardoor de dagelijkse woninginbraken. 
Daarbovenop komen de investeringen die de stad nam om 
sporenonderzoek (DNA,…) te versnellen. 

De laatste jaren werd Mechelen een stuk veiliger. Zo daalde het gemiddeld  
aantal diefstallen op acht jaar tijd (2002-2010) met 24%. Met een lokaal inte-
graal veiligheidsplan werkte Mechelen een aanpak uit op maat van de stad. 

Hierbij was extra aandacht voor drugbeleid, wijkgerichte veiligheid, jongeren, 
wonen en handel, en een moderne aanpak van misdrijven. Ook investeringen - 
bijvoorbeeld in een nieuw politiecommissariaat en in preventieprojecten -  
helpen hierbij. Maar er is nog werk aan de winkel. Werk dat de stad graag  
verricht. Toch is ook jouw hulp daarbij nodig.

Samen werken  aan veiligheid

Helaas lijdt Mechelen vandaag net als andere gemeenten 
in België onder rondtrekkende bendes. Door o.a. specifie-
ke camera’s (zie onderaan deze pagina) plant de stad deze 
bendes een halt toe te roepen.

Drugproblematiek. Naast de drugcontroles in 
het verkeer, trekt de stad ook op twee andere manieren 
ten strijde tegen drugs. Wijkoverlastteams (bikers, patrouil-
les) pakken de gebruikers aan, recherches richten zich op 
de dealers. Dankzij deze inspanningen heeft Mechelen de 
drugproblemen min of meer onder controle.

Niet enkel raken boeven door deze acties gesnapt, de 
politie raadt zo potentiële daders eveneens af hun slag te 
slaan in Mechelen.

een oogje in het zeil
Om de criminaliteit nog beter aan te pakken, werkt de stad 
aan een modern en vooruitstrevend camerasysteem: Auto-
matic Numberplate Recognition (ANPR). Deze intelligente 
camera’s geven enkel die nummerplaten door aan de politie 
die op een zogenaamde zwarte lijst staan. Die zwarte lijst 
bestaat uit gestolen en niet verzekerde voertuigen. Zo weet 
de politie direct waar een verdacht voertuig zich bevindt en 
kan ze er snel haar patrouilles op afsturen. 

Via ANPR wordt de plaat van de gewone burger niet gecon-
troleerd. Voorts werkt de Mechelse politie nauw samen met 
andere politiezones om verdachte voertuigen uit andere zo-
nes door te geven. Vandaag maakt de stad reeds gebruik 
van camera’s geplaatst op patrouillewagens. Dit voorjaar wil 
ze er nog een aantal op vaste locaties plaatsen langs de 
grote invalswegen van de stad, zoals aan de op- en afritten 
van de E19.

Aanpak van criminaliteit voorop
Mechelen heeft te kampen met de problemen van een grootstad.  
Maar de politie en de stad vatten de koe bij de horens.

Lefwereld 
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veiligheid  
begint bij jezelf
de stad, politie, brandweer, ziekenhuizen… hoe hard ze zich inspannen, 
Mechelen kan enkel veilig zijn voor iedereen als ook jij meedoet. 

De beste hulp ben jij

Vergeet je buren niet. Bezoek ze eens een keertje en wees niet blind wanneer 
je merkt dat er iets aan de hand is met je buur, familielid of eigen kind. Want 
pesten en (huiselijk) geweld kunnen makkelijk worden voorkomen wanneer je 
er oog voor hebt.

Denk zeker aan je burgerplicht: misdrijven als diefstallen, vervuiling of geweld 
moet je zeker melden aan de politie. 

Bovendien is het niet moeilijk om ongevallen en misdrijven te voorkomen. Enkele 
handige tips:

Nodig geen dieven uit bij je thuis

1 Inbrekers houden van vakantie. Wanneer ze vermoeden dat je er niet bent,  
 wagen ze sneller hun kans. Vermijd daarom overvolle brievenbussen en 

vraag een vertrouweling om ze te lichten. Laat rolluiken eventueel openstaan en 
laat af en toe het licht branden (bv. met behulp van een timer…). Verder laat je 
aan de lokale politie weten wanneer je op reis bent. Agenten of Gemeenschaps-
wachten komen dan regelmatig een kijkje nemen of alles in orde is.

2 Laat geen sleutels op vensters of deuren zitten, leg ze niet onder de  
 wereldberoemde mat of bloempot en sluit steeds alle ramen en deuren.

3 Etaleer geen dure spullen voor je raam, laat geen waardevolle zaken (bv.  
 een grasmaaier,…) achter in je tuin en plaats de doos van de nieuwe tv niet 

op je oprit. Boeven mogen niet de indruk krijgen dat er bij jou veel te rapen valt.

De stad helpt graag een handje om je woning te beveiligen tegen diefstal. Zo 
krijg je o.a. subsidies van Mechelen voor veiligheidscilinders en extra sloten. 
Check zeker eens bij de dienst Preventie en Veiligheid.  
E preventie_en_veiligheid@mechelen.be.

Veilig op stap

1 Fiets goed op slot = vermijd steelgemak. Fietsdiefstallen zijn Mechelens  
 grootste plaag. De politie kijkt hier streng op toe, maar jij kan zeker je steen-

tje bijdragen. Hang de fietskader met een hangslot vast aan een vaststaand 
punt (lichtpaal, bank,…). Fietsdieven verwijderen makkelijk het wiel en gaan er 
vervolgens met de rest van je fiets vandoor.

2 Je wagen sluit je goed af en laat er zeker geen waardevolle spullen  
 (zichtbaar) in achter. De zuignapafdruk van je GPS veeg je weg.

leFSteM

“Omdat veiligheid  
onze eerste zorg blijft, 
gebruiken we de 
nieuwste technieken 
om misdaad te voor-
komen.” 

Bart Somers,  
burgemeester
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voorkomen beter  
dan genezen
het preventiebeleid – gecoördineerd door de dienst Preventie en  
veiligheid – maakt Mechelen stukken veiliger. 

Gauwdiefstallen. Waar veel mensen bijeenkomen, voelen zakken-
rollers zich als een vis in het water. De stad wil daar iets aan doen. Daarom 
spreken gemeenschapswachten Mechelaars aan die hun waardevolle spullen 
onveilig over straat dragen, bijvoorbeeld tijdens de zaterdagmarkt. Mechelaars 
die extra goed opletten – bijvoorbeeld door hun tas tussen arm en borst te dra-
gen met de opening naar binnen – krijgen van de wachten een geldbeugeltje 
als beloning.

Winkeldiefstallen. Voor haar winkeliers richtte Mechelen het Buurt 
Informatie Netwerk (BIN-Z) op. Via dat netwerk kunnen handelaars steeds win-
keldiefstallen en verdachte zaken doorgeven aan de bevoegde instanties – bv. 
politie – en tegelijk zijn alle andere handelaars op de hoogte. Een groot succes: 
BIN-Z is het meest actieve orgaan van zijn soort in heel Vlaanderen.

Drugs. Met heel wat acties pakt de stad nauwgezet typisch stedelijke drug-
problemen aan. Ze helpt scholen met advies bij hun antidrugbeleid en organi-
seerde dit jaar een toneelstuk – TRIP – dat jongeren in scholen attent maakte 
voor de gevaren van drugs. 

Maar de stad werkt nog aan veel meer, zoals workshops voor jongeren over 
omgaan met geweld, anti-graffitiacties, een medewerking met de politie om 
spijbelaars aan te pakken,…

Daarvoor kreeg ze onlangs complimenten van FOD Binnenlandse Zaken:  
Mechelen is de enige stad die op alle 14 werkpunten omtrent preventie  
concrete resultaten boekte.

Mensen in je buurt
De gemeenschapswachten herken je op straat aan 
hun paars uniform. Zij zijn de meest bekende ver-
tegenwoordigers van de dienst Preventie. De 
wachten zijn dagelijks actief in de stad en houden 
toezicht, signaleren problemen, wijzen mensen 
op eigen verantwoordelijkheden… een heleboel 
dus. Straathoekwerkers – die eveneens worden 
gecoördineerd door de dienst Preventie - helpen 
en adviseren dan weer mensen met problemen 
i.v.m. huisvesting, administratie, werk enz.

“Preventie is een  
gedeelde verant-
woordelijkheid.  
Samen zorgen we 
voor een veiliger  
Mechelen.”

Ali Salmi, 
schepen van Preventiebeleid

leFSteM

Lefwereld 

13



veilig jong zijn
de stad en de politie maken werk van jongeren op het 
vlak van preventie en veiligheid. zij zijn tenslotte de 
toekomst.

Oefening baart veiligheid
Al doende leer je. daarom organiseerde de stad samen met rode Kruis vlaanderen en hulp-
dienst Provincie Antwerpen in november 2010 een rampoefening in de stationsbuurt. 

400 mensen werkten er aan mee. Een spoorverzakking veroorzaakte een treinramp – 
een container viel van de trein af en kwam op twee voorbijrijdende auto’s en een 
bus terecht – en een gaslek in de Hanswijkdries. 

Allemaal fictief natuurlijk. Prompt werd een noodplan afgekondigd. 
Fictieve gewonden werden afgevoerd naar het AZ Sint-Maarten in 
Mechelen en Duffel, niet-gewonden werden opgevangen in de 
school ColomaPlus.

Bewoners uit de Hanswijkdries werden geëvacueerd en 
in het stadhuis werd een slachtoffer identificatiecentrum 
ingericht.

Zou een echte ramp plaatsvinden, dan zal die in Mechelen 
goed worden aangepakt. De communicatie tussen hulp-
diensten kon wel beter en is één van de aandachtspunten 
waar de organisatoren van de ramp aan werken.

Jong geleerd is oud gedaan!

Mobiele jeugdwerkers en tienercoaches begeleiden 
jongeren in hun zoektocht naar een zinvolle vrijetijdsbeste-
ding en stimuleren hen hun best te doen. Waar het nodig 
is, wijzen ze jongeren zelfs terecht. Zij die meermaals 
betrapt worden op overtredingen (bv. vandalisme) krijgen 
een stevig signaal van de Mechelse politie. 

Die werkt voor hen een persoonlijk traject uit, bijvoorbeeld 
in het zoeken naar een nuttige hobby. Wanneer deze jon-
geren de wet echter blijven overtreden, zal het parket hen 
vervolgen. Want als de politie ze niet tijdig aanpakt, drei-
gen ze over enkele jaren in de misdaad terecht te komen.

Onbezorgd feesten in Mechelen

Een feestje is pas leuk als alles veilig en zonder risico’s 
verloopt. Daarom is het belangrijk dat professionele be-
wakingsfirma’s een oogje in het zeil houden. De stad wil 
jongeren en verenigingen hierbij helpen. Perron M – de 
fuifzaal van de stad voor jongeren– zal met één bewa-
kingsfirma samenwerken. 

Dat vereenvoudigt de organisatie van de veiligheid op fui-
ven en laat de bewakingfirma toe een consequent beleid 
te voeren.

Om bewaking voor fuiven betaalbaar te maken voor de 
jongerenverenigingen, voorziet de stad financiële steun 
voor iedere Mechelaar die een activiteit organiseert voor 
een jong publiek. De stad schiet 100% voor en 75% daar-
van (max. € 1350) hoef je niet aan de stad terug te betalen. 
check zeker www.mechelen.be/jeugd.
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zij waken terwijl jij slaapt
Politie, brandweer, ziekenhuizen…allemaal staan ze dag en nacht paraat om jouw stad 
te behoeden voor ieder gevaar en te helpen indien het toch fout zou lopen. Nieuwe 
Maan ging een nachtje op stap met de hulpdiensten.

info die je helpt problemen te voorkomen:  
Dienst Preventie en Veiligheid, E preventie_en_veiligheid @mechelen.be

hulpdiensten: 
Politie Mechelen, T 015 280 280, E politie@mechelen.be, W www.politiemechelen.be
Brandweer Mechelen, T 015 280 280, E brandweer@mechelen.be, W www.mechelen.be/brandweer
zeer dringende noodgevallen: T 112 (voor alle hulpdiensten in heel Europa)

05.20u: De Mechelse politie houdt geregeld verkeersacties 
(op dragen van gordels, alchoholgebruik,…). “Mechelen behoort 
tot de koplopers in België wat betreft verkeersacties. Dat levert 
op. Zo draagt de Mechelaar vandaag voorbeeldig zijn gordel”, al-
dus de Mechelse korpschef.

04.00u: Er zou gas ontsnapt zijn en de brandweer rukt uit. 
Gelukkig zijn ze goed voorbereid. De brandweermannen: “We 
moeten goed voorbereid zijn op iedere ramp. Daarom dat we  
dagelijks trainen voor allerhande noodsituaties.”

00.10u: De stad wil drugproblemen grondig aanpakken. Met 
behulp van een drughond is de Mechelse politie drugs snel op het 
spoor en kan ze krachtig optreden.

23.12u: Een ongeval in Mechelen. Ambulanciers – vrijwilli-
gers en werknemers – haasten zich naar de ramp. “Je komt een 
heleboel tegen. Van mensen die zich spoken ‘inbeelden’ tot ver-
schrikkelijke ongevallen met kinderen. Niet altijd een eenvoudige 
taak”, zo vinden deze ambulanciers.

21.06u: Een Mechelaar meldt een olielek! Op minder dan één 
minuut hebben de brandweermannen hun pakken aan, helmen 
op en rijden ze uit met de brandweerwagen.

20.00u: De Mechelse politie begint aan een drukke nacht. 
“Een uitgebreide briefing aan de agenten van dienst zorgt ervoor 
dat alles in goede banen verloopt”, aldus de hoofdinspecteur.

Lefwereld 
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Wie in de Wittebroodstraat in Meche-
len Noord komt, merkt ongetwijfeld 
dat de straat er wel erg schoon bijligt. 
Els: “Dat is omdat de buren de straten 
netjes houden. Niet enkel door geen 
papiertjes of hondenpoep op de straat 
achter te laten, maar door ze werkelijk 
te poetsen. 28 jaar geleden kwamen 
mijn man en ik hier met ons kindje wo-
nen. We poetsten steeds het stukje 
straat voor onze deur. Spontaan de-
den we dat ook voor onze oudere bu-
ren. Dat inspireerde weer anderen en 
voor we het wisten, deed de hele buurt 
mee. De straat netjes houden, vraagt 
bovendien niet bijster veel organisatie! 
Het is niet zo dat we wekelijks met z’n 
allen de straat op trekken. Wanneer je 
ergens wat vuil ziet, dan ruim je het op 
of poets je het gewoon. Iedereen doet 
wat hij/zij kan en wanneer.”

Dat de Wittebroodstraat er vandaag 
netter uitziet dan ooit, heeft ook posi-
tieve effecten op de bewoners en het 
buurtleven. Gerrit: “Je fleurt helemaal 
op als je in een propere straat komt. 
Bovendien is het de manier bij uitstek 
om je buurtbewoners te leren kennen, 
want je komt daardoor geregeld buiten. 

Samen voor de schoonste  straat!
Beter een goede 
buur dan een verre 
vriend. In deze  
rubriek bewijzen 
buren dat ze meer 
met elkaar delen 
dan een “goeiemor-
gen” en het laatste 
weerbericht. Wat 
dacht je van samen 
je straat netjes  
houden …

Pietro

Katrien

“Als je in een mooie straat woont, dan 
kom je als vanzelf liever buiten. Zo leer 
je je buren beter kennen en voel je jezelf 
er thuis!” Gerrit
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Het lijkt dan ook logisch dat de nette 
inwoners van de Wittebroodstraat 
meedoen aan de Mechelse wedstrijd 
voor schoonste straat (zie p. 18). Els: 
“Het is een tof initiatief. Bovendien mo-
tiveert het ons om een extra inspan-
ning te leveren voor een nog nettere 
en mooiere straat. We doen niet mee 
om te winnen, maar wel omdat we fier 
zijn op onze buurt.”

Samen voor de schoonste  straat!

Uiteindelijk leidt dat tot andere toffe buurtinitiatieven, zoals een grote barbecue, 
een quiz... Ik ben hier twee jaar geleden komen wonen en sta ervan versteld hoe 
snel je hier geïntegreerd raakt.”

Na oppoetsen, komt opfleuren. Pietro: “Met de bloembakken die we allemaal van 
de stad kregen, fleuren we onze vensterbanken op. Dat brengt de nette straat 
tot leven.”

drie tips van de bewoners:

1 Steek briefjes over o.a. de Lente- 
 poets in brievenbussen in de 

buurt. Zo bereik je iedereen.

2  Kijk verder dan je neus lang is.  
  Als iedereen eens een papiertje 

of blikje bij de buren of in grasperkjes 
opraapt, blijft alles proper zonder dat 
je grote inspanningen moet leveren.

3 Wees niet bang om de poets-  
 diensten van de stad aan te  

spreken. Onlangs hebben we een hele 
vuilzak afval van een perkje geraapt 
en de straatvegers namen die met ple-
zier mee.

Mathias

Sarah

els

gerrit
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waarom ook meedoen aan 
de wedstrijd Schoonste 
Straat van Mechelen?

gerrit: “Een nette straat, daar fleur 
je zelf van op!”

els: “Als iedereen zijn/haar straat 
netjes houdt, dan wordt heel Me-
chelen properder en gezelliger! We 
willen toch allemaal in een mooie 
straat wonen.”

Pietro: “De beste manier om te 
integreren in de buurt en jezelf 
helemaal thuis te voelen.”



Mechelen om te 

Om een Mechelen om te zoenen te maken, levert de stad zelf grote inspan-
ningen. Toch rekent ze op jou! Een fris, schoon en groen openbaar domein is 
immers een project van iedereen. De stad neemt daartoe tal van initiatieven. 
Er is bijvoorbeeld de lentepoets, een schoonmaakactie die van 26 april tot 
8 mei loopt. Tijdens deze periode vorm je een poetsploeg met minstens drie 
buren en zorg je er samen voor dat jullie straat weer straalt.

Wil je jouw straat opfleuren met wat bloemetjes? Dat kan, want naar jaarlijkse 
gewoonte organiseert Mechelen de actie Fleur je straat op. Op 7 en 8 mei deelt 
de stad gratis eenjarige plantjes uit. Zo wil de stad elke bewoner stimuleren zijn 
voordeur of gevel te verfraaien.

Verder is er opnieuw de actie ‘de Schoonste Straat van Mechelen’. Door 
samen met je buren de straat onder handen te nemen, bv. door gevels te 
versieren, een lentepoets te organiseren of tegeltuintjes aan te leggen kan je 
winterbebloeming of een straatfeest winnen. Vind meer info en registreer jezelf 
via www.beleefmechelen.be.

Je kan ten slotte heel actief jouw engagement tonen door als peter of meter 
het goede voorbeeld te geven. Je staat dan heel het jaar in voor het onderhoud 
van een stukje openbaar domein. Wil je peter of meter worden? Contacteer het 
wijk- of dorpshuis in je buurt (zie www.mechelen.be/wijkendorpszaken). Nieuw 
is dat dit concept werd uitgebreid naar kinderen. Vanaf september start boven-
dien de campagne ‘School om te Zoenen’.

Doe mee en besef dat deze stad er echt eentje is om te zoenen, zolang  
iedereen er samen aan blijft werken.

dikke duiven

Voeder geen duiven. Je lokt ze 
daarmee naar de stad, die ze 
met hun uitwerpselen (20 ton 
per jaar) erg vies maken. Het 
achtergebleven ‘voeder’ lokt 
bovendien ongedierte.

“Stad Om Te Zoenen 
wordt stilaan een 
begrip. We gaan met 
de Mechelaars weer 
volop voor kleur-
rijke buurten zonder 
zwerfvuil.”

Marina De Bie, 
schepen van Leefmilieu

leFSteM

Voor het vierde jaar op rij organiseert Mechelen 
‘Stad om te Zoenen’. Met deze campagne wil ze samen met 
haar inwoners werken aan een proper en leefbaar Mechelen.
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Meer info? 

Meer informatie over Stad om  
te Zoenen vind je overigens in 
de brochure die in de week van  
11 april verschijnt.

 Stad om te zoenen 
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installeer je in het Oh!

Als bedrijven zich vestigen in Mechelen, creëren ze werk-
gelegenheid en trekken ze andere bedrijven aan. Maar 
de grote administratieve rompslomp en (opstart)kosten 
schrikken vaak potentiële ondernemers af. Ook een gebrek 
aan een professioneel netwerk en begeleiding, maakt 
dat starters minder gewapend zijn om te concurreren met 
gevestigde bedrijven. Onder meer om die redenen gaan 
veel startende bedrijven in minder dan drie jaar tijd over 
kop. Via het Oh! helpt de stad creatieve starters tijdens de 
eerste drie jaar van hun bestaan en kunnen de onderne-
mers zo een voordelige start maken in Mechelen.
 

1 De starters kunnen in het Oh! een kantoorruimte huren  
 aan een lage prijs. De kantoren liggen midden in het 

centrum van de stad. Het modern gerenoveerde gebouw 
biedt ruimte aan wel 31 bedrijven. En dat is een groot 
voordeel. Je kan op de gang altijd een collega-ondernemer 
tegen het lijf lopen, wat meteen het begin kan inluiden van 
een nieuw zakencontact. 

2 Oh!-starters krijgen toegang tot een bestaand netwerk  
 uitgebouwd door het Oh!. Verder organiseert het Oh! 

zelf netwerkactiviteiten. Niet zelden sluiten zakenlui deals 
af met relaties die ze via een persoonlijk netwerk kennen. 

Hoe groter je netwerk, hoe vlotter je leveranciers en klan-
ten kan vinden. Maar de opbouw ervan vraagt veel tijd en 
energie. Een grote stap vooruit dus als je vanuit je nieuwe 
kantoor heel wat contacten kunt leggen. Eveneens niet- of 
oude Oh!-ondernemers krijgen toegang tot het netwerk.

3 De Oh!-manager en partnerorganisaties staan starters  
 bij met raad en daad. Erg nuttig voor vaak onwetende 

jonge ondernemers. De Oh!-manager en de stadsdienst 
Economie verhuizen bovendien naar de gebouwen van 
het Oh!, wat de drempel om advies te vragen nog meer 
verlaagt.

Vanaf 1 mei kunnen de eerste ondernemers hun intrek ne-
men in het Oh!. Startende ondernemers en geïnteresseerden 
schrijven zich via de website www.mechelen.be/oh! in voor 
de opendeurdagen op: 28.04, 18-21u, 30.04, 10-12u, 04.05, 
13-16u. Geïnteresseerden kunnen eveneens vrijblijvend 
contact opnemen voor een kennismakingsgesprek. 

Meer info? Oh!-manager Sylvia Van den Bergh,  
T 015 28 91 90, E sylvia.vandenbergh@mechelen.be 
Adres Oh!: Kannunik De Dekerstraat 20a, 2800 Mechelen.

Eindelijk is het zover: tijdens de opendeurdagen kunnen creatieve  
startende ondernemers en geïnteresseerde Mechelaars een kijkje  
nemen in het Ondernemershuis (Oh!) in Mechelen.

Pc aan? Starten maar! 
Met kantoren voorzien van designmeubelen,  
gedeeld onthaal voor alle bedrijven, keuken,  
lobby corner, vergaderzalen en netwerkfacilitei-
ten voor IT kunnen ondernemers zo aan de slag.

e-link
Het stadsinitiatief E-link maakt het nog gemak-
kelijker om te ondernemen in Mechelen. Bedrij-
ven doen via een online loket aangifte of volgen 
vergunningen op, consumenten vinden op een 
online databank het bedrijf terug dat ze nodig 
hebben.

Economie Mechelen  
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Mechelen hoort Stemmen -  
Openingsfeest
De eerste tonen van dit muziekfestival klinken op 30 april. 
In en rond het stadhuis van Mechelen kan je die zaterdag 
genieten van koormuziek, wervelende Italiaanse dansen 
en swingende jazz. Ook aan de jongste muziekliefheb-
bers is gedacht: voor hen is er een doe-voorstelling en 
een muzikale vertelling. 

De sfeer opsnuiven, een babbeltje doen, de dorst lessen 
of een kleine honger stillen? Kom naar het Festivalcafé. 
De Keldermanszaal van het stadhuis wordt na de middag 
een heus café chantant.

Uiteraard zijn er die dag verschillende concerten en 
(kinder)voorstellingen gepland. Zo kan je op verschillende 
locaties proeven van het aanbod dat ‘Mechelen hoort 
Stemmen’ het komende seizoen voor jou in petto heeft. 

Neapolis ensemble (tarantella’s en villanella’s),  
13.30 en 16u
Fêtes galantes (liefdesliederen met sopraan, harp en 
cello), 13.30 en 16u
the london Quartet, 14.45u
willie is jarig (doe-theater voor 4- tot 7-jarigen),  
14.30 en 15.45u
hoe het varken aan zijn krulstaart kwam  
(familievoorstelling voor +6), 14.30u
Slotconcert: the gents, het Haags Saxofoonkwartet 
en Johanette Zomer, 17u.

Tickets en info: 070 222 800, uit@mechelen.be,  
W www.mechelenhoortstemmen.be

Nationale plantenbeurs 
Hombeek

De Hombeekse dorpskern is dit jaar opnieuw voor één 
dag de grootste tuin van het land. Meer dan 200 gespe-
cialiseerde plantenkwekers stellen hun nieuwigheden voor 
aan het publiek. Een hoogdag voor de tuinliefhebber die 
tuintrends wil ontdekken. 

03.04, 10-17u, Dorpscentrum Hombeek, Hombekerkouter 18, 
€ 3, T 015 41 55 33, W www.groenbeurs.be

Bezoek de unieke muur- 
schilderingen in de Sint-Janskerk
Vanaf zaterdag 2 april breng je tijdens een geleide wan-
deling door Mechelen een bezoek aan de 14de-eeuwse 
muurschilderingen in de Sint-Janskerk. Deze middel-
eeuwse afbeeldingen zijn uniek in Vlaanderen en werden 
zorgvuldig gerestaureerd door het Vlaams Instituut voor 
Onroerend Erfgoed. Met de stadsgids loop je binnen in 
het stadhuis, het Hof van Margareta, de kathedraal én 
voortaan ook in de Sint-Janskerk. 

Tot 30.10, 14u, elke za, zo, feest- en brugdag, dagelijks in 
de paas- en in de zomervakantie: 
€ 5, € 2,50 (–12j) en € 2 (UiTpassers). Vertrekpunt Uit in 
Mechelen, T 070 222 800, E uit@mechelen.be

03.04

202020

aprilUiT in Mechelen



Maanrockrally 

Voor de zestiende keer vindt de Maanrockrally plaats 
in Mechelen, een wedstrijd voor aanstormend muzikaal 
talent, met vijf voorrondes in april en mei in de Mechelse 
jeugdhuizen. De Maanrockrally is een organisatie van de 
jeugddienst en van de Mechelse Feesten.  
Wil je graag je talent tonen? Surf naar www.maanrockrally.be 
voor de agenda van de verschillende voorrondes.

Langste Veggietafel

Maak thuis je vegetarisch slaatje, soep, broodbeleg... en 
neem het op afvalarme wijze mee naar de Grote Markt. 
Wij zorgen voor tafels en stoelen, drank, soep, brood, 
muziek, een portie VeggieMechelBurgers en Vegan Cup-
cakes.

21.04, vanaf 17.30u, Grote Markt, gratis, T 0479 82 03 99, 
E eva.mechelen@gmail.com,  
W www.mechelenklimaatstad.be

Posse Leest
Jaarmarkt Posse Leest bestaat twintig jaar. Traditioneel 
fleuren volksdansensembles op de familiedag (zondag) 
het dorpscentrum van Leest op. Volksdansgroep Korneel 
uit Leest geeft er het beste van zichzelf. Kuier op maan-
dag 25 april van markt tot markt: er is een ambachten-, 
dieren-, bloemen-, oldtimers- en rommelmarkt. Geniet 
je liever van de zon met een frisse pint? kom dan zeker 
langs op het lenteterras van de Chiro.

24 en 25.04, 14-18u en 7-18u, dorp Leest, 2811 Leest,  
gratis, T 015 27 75 41, E info@posseleest.com,  
W www.posseleest.com

Drie Bourgondische generaties
Maak een sprong in de tijd en ontdek de belangrijkste 
historische gebouwen uit de Bourgondische periode: 
de Sint-Romboutskathedraal, de voormalige paleizen 
van Margareta van Oostenrijk en Margareta van York, 
de Sint-Janskerk en de Sint-Petrus-en-Pauluskerk. De 
gids loodst je graag door de pittoreske binnenstad.

02.04-31.10, 14u, ieder weekend en feestdag, elke 
dag tijdens de paas- en zomervakantie, vertrekpunt 
UiT in Mechelen, € 5, T 070 22 28 00,  
E uit@mechelen.be, W www.uitinmechelen.be

Wie blust er de maan?
Een ongecompliceerd verhaal van de stad Mechelen en 
twee Mechelse veertigers. Samira Essiaf en Peter Meuris 
hebben elk een eigen speciale band met Mechelen én bei-
den blussen ze op eigenzinnige wijze de Mechelse maan. 
Ga mee in de verhalen over de stad. Je eindigt je tocht 
op een eigenzinnige locatie, waar smaak en geur centraal 
staan.

17.04, 14-17u, Lamot, Haverwerf, € 10, T 070 22 28 00,  
E uit@mechelen.be, W wieblusterdemaan.wordpress.com

02.04-31.10

17.04

21.04
24-25.04

UiT in Mechelen 
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WAK – Week van de Amateurkunsten
WAK 2011 is de achtste editie van de Week van de Amateurkunsten in Mechelen. 
Cultuurcentrum Mechelen geeft het startschot met een fleurig WAK-festival op 
vrijdag 22 en zaterdag 23 april. Mechelse amateurkunstenaars tonen hun talenten 
op verschillende podia. Diezelfde zaterdag opent de WAK-expo waar tientallen 
beeldende kunstenaars hun werken tonen op verschillende locaties in de binnenstad. 
Tijdens het festival kan je tussen de optredens en expo door genieten van heel wat 
lekkers op ons festivalterras met een restaurantwagen, koffiebar, kleurrijke parasols en 
vrolijke muziek die de lente in huis halen. Naar goede gewoonte sluiten we het festival af 
met een spetterend dansfeest. 

22.04-01.05, T 015 21 99 39, W www.cultuurcentrummechelen.be

Erfgoeddag
Meer dan dertig organisaties uit de Mechelse regio geven 
‘armoede en erfgoed’ een gezicht met de mooiste, droevigste 
of meest hartverwarmende erfgoedstukjes uit hun collectie. 
Reconstrueer de levensloop van 18de-eeuwse vondelingen en 
wezen, ontdek waar heel wat nieuwe ecotrends hun inspi-
ratie halen of zoek mee naar de voordelen van de vrijwillige 
armoedegelofte. Op deze manier brengen erfgoed- en sociale 
instellingen samen de hedendaagse realiteit van armoede 
onder de aandacht.

01.05, Lamot, Haverwerf, T 015 29 49 10, 
E lamot-erfgoed@mechelen.be, W www.erfgoed.be

Te gek om te missen: Soirée Lamot
Jeroen Van der Auwera vertelt je meer over ‘Sot ende simpel’, 
Mechelse krankzinnigenzorg in de 18de eeuw. Hierover is 
veel bewaard gebleven. Jeroen bespreekt niet alleen een niet 
mis te verstaan rapport van de armenmeester uit 1782, maar 
ook een schat aan informatie over de belangrijke rol van de 
Mechelse Cellebroeders. 
26.04-14.06, 20u, Lamot, Van Beethovenstraat 8-10, € 5,  
T 070 22 28 00, E uit@mechelen.be,  
W www.erfgoedcelmechelen.be

StikBitch Atelier Recyclee
H30, dé artistieke werkplek voor jonge mensen, plaatst 
de ‘stikbitchen’ voor een nieuwe uitdaging. Tover oude 
bommajurken, versleten jeansbroeken, bestofte pullovers 
en blouses opnieuw om tot een draagbaar stuk. Nieuws-
gierigen bewonderen de H30collectie op 1 mei tijdens de 
Erfgoeddag in de Lamotsite. 

11-12.04, 13-20u, H30, Hanswijkstraat 30, gratis,  
T 015 21 99 39, W www.h30.be, voor jonge mensen  
tussen 14 en 30 jaar.

01.05

11-12.04

26.04-14.06

22.04-01.05
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27.03-29.05

11-14.04

California |  
Joris Ghekiere

De schilder Joris Ghekiere zet al jaren een eigenzinnige en 
zelfbewuste koers uit. Door een combinatie van het figura-
tieve met het abstracte creëert hij monumentale muurschil-
deringen en geometrische structuren. Zijn motieven kiest 
hij zorgvuldig en doordacht: planten, haartooien, volksdan-
sers, woekeringen, landschappen. Fotografie gebruikt hij 
vaak als middel om zich het onderwerp toe te eigenen of 
om een afstand te creëren tussen zichzelf en het gekozen 
onderwerp.

27.03-29.05, do-zo 11-18u, De Garage, Onder-den-Toren 12, 
gratis, T 32 15 29 40 00, E cultuurcentrum@mechelen.be, 
W www.cultuurcentrummechelen.be

Workshop natuurfotografie
Spelen met licht, kleur en compositie? In drie avonden 
en een workshop leer je met je eigen digitale camera de 
mooiste natuurkiekjes maken. Tijdens de avondlessen leer 
je een aantal basistechnieken aan, waarna je op zondag 
22 mei zelf aan de slag gaat in Blosodomein Hazewinkel. 
Het aantal deelnemers is beperkt, schrijf je dus snel in (en 
zeker voor 10 april). 

28.04-15.05 om 19.30-22u, 22.05, Lessius Hogeschool 
Mechelen, campus De Ham, lokaal Z3/15, Raghenoplein 21 
bis, € 105, T 03 296 26 80, E info@vogelbescherming.be,  
W www.vogelbescherming.be

Tombe
Een groot geheim dreigt zicht te ontrafelen: een onhoud-
bare, onverklaarbare relatie tussen een oudere man en 
een jong meisje. Wat bracht hen samen en waar leidt de 
weg van het onbekende hen heen? Een muzikale roadtrip 
langs de meest uiteenlopende genres en invloeden, tot 
in het diepste van het menselijke, geperverteerde brein. 
Een productie van ’t Arsenaal in samenwerking met Union 
Suspecte.

11.04-14.04, 20.15u, ’t Arsenaal, ingang Kruidtuin, € 13,  
T 015 42 25 44, E reservering@tarsenaal.be,  
W www.tarsenaal.be

Leonardas 
Pilkauskas  
ensemble
Deze saxofonist werd in 
1984 in Litouwen geboren, 
waar hij filosofisch leerde 
denken en vanuit deze 
achtergrond mensen en hun 
omgeving apprecieert. Hij 
vindt zijn muzikale inspira-
tie in de antropologie, de 
humanistische filosofie en in 
de brede klassieke muziek. 
Pilkauskas is een componist 
met innerlijke dwang om 

surrealistische details in zijn stukken te verwerken. Dat 
toont hij tijdens zijn optreden in Jazzzolder waar hij vooral 
eigen composities zal brengen. 

22.04, 20-23u, Jazzzolder, Sint-Romboutskerkhof 2,  
€ 6, T 0497 02 93 61, E info@jazzzolder.be,  
W www.jazzzolder.be

22.04

26.04

28.04-15.05

Workshop: ik ben Teigetje 
en ik stuiter, bots en spring

“Praat met je kind over zijn of haar ADHD” is een vaak ge-
hoord advies. Maar hoe doe je dat? Wanneer begin je daar-
aan? Wat vertel ik juist en wat misschien beter niet? Vertel 
ik het ook aan broers en zussen en aan de vriendjes? En… 
is er misschien ook een keerzijde aan al dat gepraat? In de 
workshop wordt stilgestaan bij het thema van psycho-edu-
catie en hoe je dit kunt toepassen in leven met ADHD.

26.04, 20-22.30u, ’t Oud Moederhuis, M. Sabbestraat 119, 
€ 5 (gratis voor abonnees van ZitStil), T 03 830 30 25, 
E info@zitstil.be, W www.zitstil.be
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de duiM Oud-spelers van Racing en KV Mechelen richtten Foun-
dation 1904 op met als doel iets te doen voor mensen die 
het minder gemakkelijk hebben in onze samenleving. 1904 
verwijst naar het oprichtingsjaar van beide voetbalploegen. 
“Foundation 1904 wil met de winst van business-to-business 
activiteiten de jeugdwerking van beide clubs helpen en 
goede doelen en sociale projecten uit de Mechelse regio 
steunen. Sportieve rivaliteit en verleden zijn hier niet van 
tel”, aldus Piet den Boer.

De stad stelt als partner van het project alles in het werk om  
de initiatieven van de vzw zo goed mogelijk te ondersteunen.  
Onder het motto ‘Twee clubs, één stad, één doel’ is ze 
ervan overtuigd dat de vzw succesvol zal zijn.

Meer weten? W www.foundation1904.weebly.com

Meer kinderopvang  
dankzij steun stad
Het stadsbestuur investeert mee in de realisatie van meer en betaalbare kinder-
opvangplaatsen. De invoering van een ondersteuningstoelage voor startende 
opvanginitiatieven is een succes. Op twee jaar tijd zijn er 17 nieuwe zelfstandige 
initiatieven voor de opvang van kindjes van 0 tot 3 jaar gestart. Samen goed 
voor 354 nieuwe kindplaatsen. Ondanks die sterke aangroei blijft het nodig 
voor toekomstige ouders om snel een opvangplaatsje te reserveren, want het 
stijgende geboortecijfer en de bevolkingsgroei van de stad heeft de vraag naar 
opvang sterk doen toenemen. 

Op zoek naar opvang voor je kindjes?  
W www.kinderopvangwijzer.be/meldpunt/mechelen

leFSteM

“We geven extra  
subsidies voor kin-
deropvang waarbij 
de kost bepaald 
wordt door het loon 
van de ouders. Want 
kinderopvang moet 
betaalbaar zijn voor 
iedereen.” 

Rita Janssens,  
schepen van Kinderopvang

Samen voor het goede doel
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Kamikaze 
bundelt  
cultuuraanbod 
voor jongeren

De Jeugddienst neemt samen met het 
Cultuurcentrum, jeugdcentrum Mette-
ko en H30 het initiatief om het cultuur-
aanbod voor jongeren te bundelen 
onder het label Kamikaze. Deze naam 
was in het verleden alleen gekoppeld 
aan de jongerenprogrammatie van 
het Cultuurcentrum. De optredens in 
Metteko, de Maanrockrally, de Week 
van de Amateurkunsten, Mechelen for 
Life… voortaan behoren ze allemaal 
tot Kamikaze. 

Kamikaze spoort je trouwens aan om 
zelf een fuif of optreden op poten te 
zetten. Ze geeft je verder deskundige 
begeleiding, van het maken van de 
affiche tot het invullen van de Sabam-
aanvraag.

Bekijk nu het aanbod op  
www.kamikazeweb.be of contacteer 
de Jeugddienst via T 015 29 77 63.

Nieuwe premies voor  
duurzaam energieverbruik
Het Mechelse stadsbestuur verleent al 
langer met succes premies voor zonnepa-
nelen en zonneboilers. Om andere vormen 
van duurzaam energiegebruik te stimuleren, 
breidt de stad het bestaande reglement uit. 
Voortaan krijg je ook subsidies voor andere 
energiebesparende maatregelen zoals de 
installatie van een warmtepomp of een ven-
tilatiesysteem met warmterecuperatie.

Meer weten? T 015 29 75 45 (e-loket),  
W www.mechelen.be

thiebroekbos krijgt nieuwe bomen
In het najaar van 2010 werden de 
Canadapopulieren in het Thiebroek-
bos gekapt. Het hout hiervan werd 
openbaar verkocht. Een bos zonder 
bomen is geen bos en daarom werkte 
het Agentschap voor Natuur en Bos 
samen met de stad een voorstel uit tot 
herbebossing. Sociale werkplaats Na-
tuur- en Landschapszorg vzw plant er 
dit voorjaar 6500 stekken van o.a. de 
zomereik, es, els, hazelaar, meidoorn, 
vlier, lijsterbes, vuilboom en Gelderse 
roos.
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Allereerste winwin Mechelen
Op 7 juni organiseert de stad Mechelen voor het eerst WinWin: een infor-
mele date tussen bedrijven en verenigingen. Dit concept bleek in andere 
Vlaamse steden al een schot in de roos te zijn. In een ontspannen sfeer 
kunnen verenigingen en bedrijven die avond onderhandelen over hun 
vraag en aanbod, zonder dat ze zich daarbij hoeven te bekommeren om 
financiële tegenprestaties.

Een jeugdbeweging die op zoek is naar spelmateriaal of een nieuwe web-
site kan het bedrijf bijvoorbeeld in ruil kinderanimatie aanbieden op hun 
volgend bedrijfsfeestje. 

Meer weten? inschrijven met jouw bedrijf of vereniging?  
W www.mechelen.be/winwin.
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wij  
wAreN  
erBij
1+2 Meer dan een maarts  
zonnetje was er niet nodig 
om de eerste terrasjes te la-
ten vollopen. Ook dit hondje 
was een graag geziene gast.

3 Na een bezoek aan Ma-
nufactuur de wit gingen de 
Krokusknutselaars zelf aan 
de slag met draden in alle 
kleuren.

4+5 terwijl de ene Meche-
laar een terrasje doet, geniet 
de andere van het eerste 
groen in de stad.

jouw foto hier? Maak verras-
sende foto’s van Mechelen 
waarin je mensen in beeld 
brengt, zet ze op flickr en 
misschien belanden ze wel 
in Nieuwe Maan. zorg er wel 
voor dat we je foto’s kunnen 
downloaden. 

Meer uitleg? Alle foto’s be-
kijken? www.mechelen.be/
nieuwemaan

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 milieu- 
problemen? Neem contact op met de politie, ook buiten kantooruren.
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, nationaliteits-
keuze, 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 (eind- 
redactie), Daphne Storms, Vera Denis, Nathalie Bekx, Marliese Peeters, Line Geeraerts  
en Koen Vermeiren.
Fotografie: Jean Van Cleemput, Layla Aerts, David Legrève, Bram Beeck, 
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/2011/0797/039
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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
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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! 

Zoals zwanen trouw blijven aan elkaar, zetten  
zwaantjes en andere agenten, stads- en hulpdiensten  
zich trouw in voor een veilig Mechelen. Bovendien maken  
de stad en jij Mechelen ook nog tot een nette stad.


