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De mensen maKen De staD
Allerlei activiteiten en projecten zetten in 2014 de 
rijkdom van 50 jaar diversiteit in de kijker. Een 
interactieve campagne zorgt voor verbinding. Er werd 
beroep gedaan op vijf Mechelaars: Fitim, Sabrina, José, 
Junior en Salma. Stadsartiest Gijs Vanhee ging met hen 
aan de slag en zo ontstonden de miniMechelaars, die 
samen het logo van de campagne vormen. 

Maar er zijn veel méér Mechelaars die samen 
de stad maken. Jij hoort daar ook bij! Geef 
binnenkort vorm aan je eigen miniMechelaar!

Meer info: 
W www.demensenmakendestad.be
W www.facebook.com/demensenmakendestad

 In de kijker
"elke mechelaar heeft 

een eigen verhaal. 
elk van ons is uniek. 

samen creëren we iets 
moois … mechelen, een 

bijzondere stad met 
wortels in 128 landen.”
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Katrien: “Wij hebben een zwembad 
in onze tuin. Daar zijn de jonge 
kindjes van de buren dol op. Bij mooi 
weer komen ze geregeld plonsen. Dat 
vind ik fijn. Toch kan het contact met 
enkele andere buren eigenlijk beter.”

thijs: “Wij wonen in een wijk met 
veel jonge gezinnen. Eigenlijk komen 
we het hele jaar door vaak bij elkaar 
over de vloer. Als het zonnetje schijnt, 
gaan we ’s avonds wel eens samen 
barbecueën in het Vrijbroekpark. We 
organiseren ook straatfeesten.”

eric: “Ik woon in een appartements-
gebouw in Hombeek. Ik heb een goed 
contact met mijn buren. Iedereen heeft 
een balkon en we praten dikwijls met 
elkaar als we op onze balkons zitten. 
Da’s handig als je op dezelfde verdie-
ping zit. Met de boven- en onderburen 
is dat natuurlijk wat moeilijker (lacht).”

Mensen die professioneel bezig zijn met stadsplanning en 
stadsvernieuwing hechten veel meer belang aan stedelijk 
groen dan vroeger. Oude bomen, bestaande groenstroken of 
perkjes geven mee richting aan verdere stadsplanning.

Vandaag leggen stadsontwikkelaars een nieuwe weg aan 
rond of tussen bestaande bomen. Vroeger zouden de 
bomen daarvoor gewoon gekapt worden. Oud en nieuw 
groen bepalen vandaag het beeld, evengoed in een stedelijke 
omgeving. Ik vind dat een positieve evolutie. Want eigentijdse, 
leefbare steden zijn steden met respect voor de monumentale 
waarde van historisch groen. Het is de taak van een stadsbestuur 
om dat stedelijk groen te versterken. Mits een beetje creativiteit 
en bereidwilligheid van iedereen, kunnen we de stad nog véél 
groener kleuren. Zelf doen we dat met de aanleg van nieuwe 
openbare stadstuinen en buurtparkjes in de wijken, maar ook met 
creatief verticaal groen op enkele blinde gevels in de binnenstad.

Geniet van al het groen en ga van start met jouw groen idee, nu 
de zomer in aantocht is.

Bart Somers,
burgemeester

Genieten in ‘t groen

hoe goed ken jij je buren?maandvraaG

tip: Burendag, lees meer op p.4
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Onder het motto ‘beter een goede buur dan een verre 
vriend’ wil de stad het contact tussen buren stimuleren. De 
Mechelse Burendag is dé gelegenheid om je buren beter 
te leren kennen. Hoe werkt het? Poets op 30 mei je (tuin-)
stoel op, zet hem buiten en steek je neus om 18u door 
het deurgat. Ben je nog alleen? Klop dan aan bij je buren. 

Als jouw buren bij hun naaste bewoners hetzelfde doen, 
zit al gauw de hele wijk buiten bij elkaar voor een leuke 
babbel. Voor elke deelnemende straat voorziet de stad 
een pakket met lekkere hapjes en drankjes, raamposters 
en uitnodigingen. Lok je buren uit hun huizen en schrijf je 
in voor 12 mei via W mechelen.be/burendag. 

De mechelse Burendag 

nieuwe maan reikt de medaille uit aan verdienstelijke 
mechelaars. Deze maand schenken we ze aan het 
malinwa cycling team. 

Vijf bevriende wielertoeristen doen al voor het 4de jaar 
op rij mee aan de 1000 km voor Kom op tegen Kanker. 
Zij zijn de enige Mechelse ploeg waarvan élke renner het 
volledige parcours van 1000 km fietst. Zij, en alle andere 
deelnemers aan de 1000 km voor Kom op tegen Kanker, 
verdienen terecht de Medaille! 

“Op vraag van KV Mechelen en Mark Uytterhoeven werd 
het Malinwa Cycling Team in 2011 opgericht”, vertelt Luc 
Keersmaekers, een van de renners van het team. “Mark 
vroeg aan Johan en mij of we geen wielerfanaten kenden 
die mee wilden fietsen aan de 1000 km ten voordele van 
Kom op tegen Kanker. Al snel kregen we een team bijeen. 
Met ons vijven én de steun van onze achterban, zijn we 
er de laatste twee jaar telkens in geslaagd om € 25 000 
bijeen te krijgen. Elk lid van ons team fietst de volledige 
1000 km, hiervoor moeten we dus € 5000 per persoon 
inzamelen, geen gemakkelijke opdracht. Om het geld 
bijeen te krijgen, organiseerden we al tal van activiteiten. 

Gelukkig kunnen we telkens rekenen op de hulp van 

familie en vrienden en op sponsoring. Het wordt nog even 
spannend of we dit jaar aan het volledige bedrag gaan 
raken. Alle steun is nog welkom! 

De 1000 km is een heel jaar lang aanwezig in ons 
leven. We moeten onder meer geld inzamelen en vier 
tot vijf keer trainen per week. Ieder van ons werd al 
wel geconfronteerd met kanker in zijn omgeving. Dat 
is een grote motiverende kracht. Herman heeft kanker 
overwonnen … De steun aan Kom op tegen Kanker is 
onze drijfveer, maar de sfeer van samenhorigheid en de 
voldoening nadien zijn onbeschrijfelijk.”

W www.malinwacyclingteam.com | www.1000km.be

1000 km voor Kom op tegen Kanker 29.05-01.06
De pelotons vertrekken dagelijks tussen 7 en 8u op 
de Grote Markt, waar ze ’s avonds tussen 17.45 en 
19u weer toekomen onder leuke sfeermuziek van een 
coverband. Wees er telkens bij om de fi etsers aan te 
moedigen! Op 1 juni verwelkomen 100 muzikanten uit 
vijf Mechelse muziekverenigingen onder leiding van 
Frank Vaganée alle fi etsers met 
een muzikale apotheose. 

vlnr: Johan, Herman, Luc, Benny en Geert

vijf Mechelse muziekverenigingen onder leiding van vijf Mechelse muziekverenigingen onder leiding van vijf Mechelse muziekverenigingen onder leiding van 
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heb je maar af en toe een auto nodig? Wil je meer 
zuurstof voor je budget en minder cO2? Dan is 
autodelen de oplossing! 

Er zijn tal van initiatieven om aan autodelen te doen, 
zoals cambio. Sinds de opstart in Mechelen in 2006 
neemt het aantal cambioleden almaar toe. In totaal 
zijn er in onze stad vijftien deelwagens verspreid 
over tien standplaatsen, zowel in het centrum als 
daarbuiten. Sinds kort vind je er ook in Mechelen-Zuid, 
Mechelen-Noord, Nekkerspoel en binnenkort ook in 
wijk Tervuursesteenweg. Als na een jaar blijkt dat ook 
daar het autodelen via cambio een succes is, krijgen de 
standplaatsen een permanente plaats in de wijk.

WeDstrijD

mechelen heeft 
het eerste cruyff  court 
in België

hoeveel cambio gebruikers 
telt Mechelen op 1 mei 2014?

Op 17 april was de Langste Veggietafel (Grote Markt) goed voor 
175 meter vegetarisch culinair smullen. veerle verbraeken 
gokte dat de tafel in totaal 165 meter mat, en zat er zo het 
dichtst bij. Zij won een lekker vip-veggiediner voor twee.

Kan jij raden hoeveel leden cambio mechelen telt op 
1 mei 2014? Dan maak je kans op een cambio 
proefaanbod! Gedurende vier maanden krijg je gratis 
toegang tot het cambio-autodeelsysteem (gratis: instap, 
abonnement en proefrit). Je betaalt dan enkel voor je 
gebruik. Nieuwe Maan geeft drie proefabonnementen 
weg.

tip: surf eens naar mechelen.be/autodelen. Daar vind je 
alle info over autodelen én het aantal Mechelse cambio-
leden op 1 januari 2014.

W www.mechelen.be/autodelen

Begin april werd in Mechelen het eerste Cruyff  Court 
in België geopend, in wijk Otterbeek. Dat is een 
kunstgrasveld dat kinderen een goede en veilige 
plek biedt om te sporten en te spelen. Het is een 
ontmoetingsplaats voor kinderen uit de buurt. Sport 
en spel zijn er een middel om thema’s als respect, 
gezondheid, integratie en ontwikkeling aan te kaarten 
en het verantwoordelijkheidsgevoel van jongeren te 
versterken.

Je herkent een Cruyff  Court meteen aan het blauwe hek, 
de oranje goals en een gele middenstip. Cruyff  Courts zijn 
een initiatief van de Johan Cruyff  Foundation, opgericht 

door de voormalige Nederlandse topvoetballer. In totaal 
zijn er – verspreid over vijftien landen – al meer dan 180 
Cruyff  Courts gerealiseerd, waaronder in Nederland, 
Engeland, Spanje, Zuid-Afrika, Japan, Maleisië en Brazilië. 
Voor België had Mechelen dus de primeur.
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Youth For Understanding
e inbound@yfu.be
W www.yfu.be 

aFs vlaanderen
e info@afsvlaanderen.be 

W www.afsvlaanderen.be

 neem contact op: 

 Welkom in Mechelen

6

Bezorg een student 
een warme thuis

YFU en AFS zijn internationale uitwisselingsorganisaties 
voor middelbare schoolstudenten vanaf 15 jaar. Jongeren 
uit België kunnen op uitwisseling vertrekken naar het 
buitenland. Maar ook uitwisselingsstudenten uit andere 
landen kunnen in een Belgisch gastgezin verblijven.

Meer dan 650 000 studenten over heel de wereld namen 
al deel aan een uitwisseling met YFU of AFS. Vorig jaar 
ontvingen 230 Vlaamse gezinnen een buitenlandse 
student: een hele belevenis!

 De familie Rouffa-Di Dio vangt momenteel Katharina 
(Duitsland) op: “Reizen en de wereld zien met jonge 
kinderen is niet evident. Dus lieten we de wereld 
gewoon naar ons komen! Onze eerste ervaring als 
gastgezin is dan ook enorm positief!” 

 Voor de familie David-Doornaert is het verblijf van Liis 
(Estland) tot nu toe al een grote culturele ontdekking 
geweest: “Veel van onze dagelijkse gebruiken en 
gewoonten beschouw je als vanzelfsprekend. En dan 
komt daar plots een nieuweling bij die de taal en de 
gebruiken hanteert van een vreemde cultuur …”

 Liis zelf vindt haar verblijf nu al onvergetelijk: “Ik heb 
fantastische mensen ontmoet, mooie plaatsen gezien en 
heel veel leuke dingen gedaan.”

Lentekoopjes op 
de braderie
Wil je koopjes doen en gezellig kuieren tussen kraampjes en winkels? 
Kom dan op vrijdag 30 en zaterdag 31 mei naar de Lentebraderie in 
de Mechelse binnenstad. Tijdens de braderie zetten handelaars hun 
winkelwaren buiten en kan je bij verschillende handelszaken genieten van 
speciale kortingen en aanbiedingen. De winkels zijn open van 10 tot 19u.

Praktisch
Gedurende een schooljaar, trimester of semester verblijft 
de gastjongere in het gastgezin en gaat deze naar 
een middelbare school in de buurt of werkt hij of zij als 
vrijwilliger in een project. Als gastgezin voorzie je kost en 
inwoon. De uitwisselingsstudent brengt zelf zakgeld mee 
en betaalt zelf de reiskosten en andere kosten zoals kledij, 
vrijetijdsbestedingen, enzovoort. Schoolkosten worden 
gedragen door de student of de uitwisselingsorganisatie.

Word jij een gastouder? 
Zin gekregen om een buitenlandse jongere een warme thuis 
te geven? AFS en YFU zoeken nog leuke gastouders in de 
omgeving van Mechelen voor het schooljaar 2014-2015!

Wil je nieuwe mensen leren 
kennen? Leer je graag bij 
van andere culturen? Dan 
is Youth For Understanding 
(YFU) of AFS Vlaanderen 
iets voor jou! 



smul speel Beweeg

Ontdek Ontmoet rust uit

7

Dossier M 

... in het groen
Geniet

Elke Mechelaar moet binnen de 500 meter van zijn huis een park of groen 
domein kunnen vinden. Dat is het ambitieuze parken- en tuinenplan van de 
stad. Want groen verhoogt de leefbaarheid en geeft zuurstof aan Mechelen. 



iedereen in het
mechelen groeit. Dat hoeft niet ten koste te 
gaan van de aanwezige natuur in de stad. 
integendeel. iedereen heeft nood aan een 
stukje groen om tot rust te komen, om elkaar 
te ontmoeten, om te spelen … 

Het stadsbestuur zal extra groen creëren door bestaande 
parken uit te breiden en nieuwe groene aders aan te 
leggen, telkens weer met inheemse planten en de nodige 
biodiversiteit. Waar mogelijk komt er ook een speeltuintje bij. 
Een serieus plan, als je weet dat de stad er € 14 miljoen voor 
over heeft. 

Bovenop parken in drukbevolkte wijken, wil het bestuur naar 
een groene ring rond de stad, van de Bethaniënpolder over 
Mechelen Noord tot Spreeuwenhoek. De nieuwe wijken 
Spreeuwenhoek en Stuivenberg worden op hun beurt een 
mix van huizen en bosgebied.

Bij de uitbreiding van het Mechelse groen wil de stad bij de 
(her)aanleg van een parkdomein samenzitten met de buurt, 
om het groen zo goed mogelijk naar ieders wens te kunnen 
realiseren.

 Nieuwe stadstuinen 
Populierendreef
In Mechelen Noord wonen veel Mechelaars. Voor 
hen is er vandaag nog te weinig groen in de buurt. 
Daar komt weldra verandering in. Het stadsbestuur zal er 
een groene long creëren van liefst 10 000 m²: een zuurstof-
injectie voor de wijk. Het wordt ook een ontmoetingsplek, 
met een speelaanbod, nieuwe, moderne woningen en vlak-
bij een kinderopvang. Een tof accent: het park krijgt eetbaar 
groen. Er komen fruitbomen en plaatsen om te tuinieren in 
groep. Dat laatste is een leuke manier om de buurtbewoners 
om elkaar te ontmoeten. 

Binnendijle Zandpoortvest
Alerte Mechelaars hebben al gemerkt dat de Dijle onder 
de parking van Thomas More, aan de Zandpoortvest, door-

loopt. Die parking zal plaatsmaken voor een heropening 
van de rivier. Het zal er leuk vertoeven zijn aan de groene 
oevers. Via een getrapt systeem zakt het groen naar de 
rivier af. Tussen de Kruidtuin en het Mechels Broek komt 
er zo een intiem plein, als een ader gelegen tussen beide 
groene longen; een groen pad dat de stad doorkruist.

Om verkeershinder langs de Zandpoortvest te beperken, 
wacht de stad nog even tot de nieuwe spoorwegbypass 
(stationsproject) voor auto’s klaar is. Die loopt parallel met 
de vesten en kan tijdens de werken het verkeer opvangen. 
De parkeerplaatsen die verdwijnen, herrijzen even 
verderop aan Parking 2 op de Zandpoortvest. Die krijgt 
een nieuwe verdieping met parkeerruimtes.

Kalverenstraat & Oude Liersebaan
Aan beide straten komen respectievelijk twee 
nieuwe parken, beiden ongeveer 5500 m² groot.

nog meer nieuws …
Dit zijn nog maar enkele van de vele nieuwe parken die op 
til zijn. Zo zijn er voorontwerpen voor een rik Wouterstuin 
(nabij Befferstraat), die tegen 2015 klaar zal zijn. De stad 
plant ook de aanleg van het tinelpark en stadstuinen aan 
het voormalige huis van kunstenaar jean-Paul Laenen en 
de Ovamparking (K. Dedeckerstraat). 

mechelaars tevreden
Vorig jaar hield de stad een bevraging 
bij haar inwoners. Wat bleek: meer groen 
over de hele stad bleek jullie topprioriteit. 
6 op de 10 burgers zijn vandaag tevreden 
over het groen in de stad. Dat cijfer zal 
ongetwijfeld toenemen, want er zit nog 
veel moois aan te komen. 

Klaar

±2017

Klaar
2017

Klaar

2015

groen
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 Bestaande parken 
sinte mette krijgt een tuin
Een beetje verscholen naast de Bruul, ligt een oase van rust: 
de binnentuin van het OCMW-Sociaal Huis. De stad vormt 
deze parel om tot een volwaardig stadspark. Centraal komt 
een groen hart, rond de reuzegrote rode beuk. De drie 
paden die je in het park leiden, zullen uitmonden aan deze 
gigant. Naast die paden komen vaste bloeiende planten en 
siergrassen. Wist je trouwens dat er een historisch vlietje 
door de tuin liep? Door de aanleg van blauwkleurige planten 
en blauwe stortsteen zal je binnenkort kunnen merken waar 
die stroomde. De Sinte Mettetuin zal bovendien groter zijn 
dan de huidige binnentuin, met een totaaloppervlakte van 
zo’n 6700 m². 

Onder meer een speelprikkel, in de vorm van de staf van 
Sinte Mette, zal het park tot leven brengen. In de toekomst 
kunnen er buurtactiviteiten plaatsvinden. Zo herontdekken 
Mechelaars en bezoekers dit park. Heerlijk toch om er te 
verpozen tijdens of na een dagje winkelen?

De Kruidtuin groeit 
Deze tuin wordt een heel stuk groter. Thomas 
More gaf het park immers haar binnenplein 
cadeau (tussen de Augustijnenstraat en de Lange 
Ridderstraat), een uitbreiding van 5800 m². Het wordt een 
belevingsplein, in verbinding met de Botaniek.

jong en oud leert in tivoli
Scholen, ouders met kinderen, volwassenen … 
allemaal kunnen ze er terecht om te leren over natuur 
en milieu, over pottentuinieren en creatief en duurzaam 
werken in de tuin (workshops) .... Er komt een heus 
natuurleerpad bij: een route van 1,2 km waar kinderen 
spelenderwijs de natuur in het park ontdekken en beleven 
met alle zintuigen. De rozentuin wordt dan weer omgevormd 
tot een samentuin, waar mensen tips kunnen opdoen over 
ecologisch moestuinieren.

Er zijn nog meer leuke en verborgen 
tuintjes in Mechelen, zoals de 
binnentuin van het Oh! (Heembeemd, 
Klein Begijnhof), de Karmelietentuin 
(Karmelietenstraat, Kroonstraat), 
de tuin aan het Hof van Busleyden 
(Frederik de Merodestraat) en die aan 
het gerechtshof (nabij Veemarkt).

Klaar 
2017

Klaar
2015

“Vergroenen doe je 
uit respect voor de 
stad. Het is de beste 
garantie om de open 
ruimte in Mechelen 
te behouden en te 
versterken.”

Bart Somers,  
burgemeester

Klaar

2016

9

Dossier M 



10

creëer zelf jouw  eigen groene parel

Klein is zeer fijn
Dat plaatsgebrek geen excuus moet zijn, bewijst Hilde. “Ik woon midden in de 
stad, met uitzicht op Martin’s Patershof. Wij hebben een piepklein stadstuintje 
en een terras van ongeveer 24 m². Omdat ik zoveel van planten hou, heb ik 
het vol gezet met bloempotten en plantenbakken. Niet enkel voor de sier, 
want we hebben onder ons afdak zelfs tomaten en een druivelaar staan.”

“Dat mijn stadstuintje klein is, deert me niet. Het is groot genoeg om er ’s 
zomers in te zitten en het geeft me een rustgevend gevoel. Bovendien is 
het makkelijk te onderhouden. Ik kan het iedereen aanraden: je eigen stukje 
natuur, waar vogels een bad komen nemen, vlinders en bijtjes in rondvliegen 
… dat doet deugd na een drukke werkdag. En als vrienden of familie op 
bezoek komen, zijn ze telkens weer aangenaam verrast.”

“Als je zelf al zin krijgt in pottuinieren, dan kan je net als ik inspiratie opdoen 
in een workshop van VELT. Je kan mij ook bezoeken op de VELT-stand tijdens 
Hallo Heihoek (3 mei) of tijdens de VELT Ecotuindagen. Op zondag 1 juni stel 
ik van 10.30u tot 17u mijn tuintje open voor het publiek. Meer informatie lees 
je hieronder."

VELT, Ecologisch Leven en Tuinieren, Mechelen:  
t 015 21 63 20, e hildebrans@hotmail.com, W www.velt.be

Ook jij kan bijdragen tot een weelderige stad vol fauna en 
flora. Dat hoeft niet altijd moeilijk of groots te zijn. Laat je 
alvast inspireren door enkele mechelaars met groene vingers. 

niet bang voor  
creatieve oplossingen
De aanleg van een park is niet altijd 
even eenvoudig. Het bestuur is echter 
niet bang om verder te kijken dan 
haar neus lang is. Soms komt het, in 
overleg met de buurt, tot erg originele 
oplossingen. Zo bieden de winkelstra-
ten Geite-, Borze- en Blauwhondstraat 
amper ruimte voor een tuin. Dan 
maar eentje in de lucht. Tegen de 
gevels komen als het ware verticale, 
hangende tuinen. Dat zal de straten 
een aantrekkelijk uitzicht geven. Ook 
‘s nachts, want dankzij de energie uit 
zonnepaneeltjes zullen de hangende 
tuinen verlicht worden. Neem deze 
zomer zeker eens een kijkje.

Niet enkel tegen gevels, maar zelfs 
in het water kunnen planten hun 
weg vinden. De heropende vlietjes, 
zoals aan de Lange Heergracht 
en de Melaan, krijgen binnenkort 
waterplanten.  En vergeet ook niet de 
prachtige bloemen die 's zomers de 
stad opfleuren.
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Weetjes van theo

"Ten tijde van Napoleon (rond 1800) woonde 
in Mechelen een zekere majoor Esperen. Hij 
kweekte verschillende nieuwe perenvariëteiten, 
die hij vaak vernoemde naar familie en kennissen. 
Een ervan noemde hij naar zijn vrouw: Josephine 
de Malines. Al die perenrassen verdwenen 
uit Mechelen, maar werden enkele decennia 
geleden terug naar de regio gebracht. Weet je 
waar ze die nog hebben 
teruggevonden? Onder 
meer in de tuinen van 
Versailles."

"Wist je dat ook jij bijen 
kan houden? Je hoeft 
daarvoor geen hele kolonie 
bijen te huisvesten. Er zijn 
soorten die alleen leven, 
en dus niet in kolonie. 
Zij vertoeven graag in 
zogenaamde bijenhotels. 
Die hotels hoeven niet groot te zijn, dus je kan 
ze gerust op je terrasje of balkon plaatsen. En 
omdat er altijd wel een park in de buurt is, komen 
de bijtjes zeker op bezoek bij jou." Plaats een 
bijenhotel en help zo de natuur! 
 
W www.natuurpunt.be/bouwmeevoordebij 

Groen verbindt ons 
Theo is een kenner op het vlak van 
planten en dieren. “Het is mijn hobby. 
Naast het beheer van mijn tuin en het 
kweken van onder meer Mechelse 
perensoorten, geef ik geleide 
wandelingen of bezoeken."

"Er is zo veel groen te ontdekken 
in en rond Mechelen, vaak met een 
geschiedkundige achtergrond. In 
de Rembrecht Dodoenswandeling 
bijvoorbeeld leg je de tocht af van 
Dodoens (16de eeuw): van zijn 
woonst aan de Kruidtuin tot aan 
zijn eigen bos in het Hombeeks 
plateau, waar hij vooral planten ging 
bestuderen.”

“Ik stel mijn tuin ook open voor volkstuintjes. En wie met 
vragen zit omtrent tuinieren, help ik graag met advies aan de 
hand van workshops of tijdens een vriendelijke babbel.”

Voor Theo is een nauw contact met de natuur een must. 
“Het is gezond voor de mens. Hij is tenslotte zelf een 
natuurwezen. Ik vind het bijvoorbeeld goed wanneer ouders 
met hun kinderen hier naartoe komen. Zo leren die jongeren 
van jongs af aan hoe de natuur werkt. Dat de stad investeert 
in extra parken, vind ik dus een goede zaak. Niet enkel voor 
de inwoners, maar even goed voor de biodiversiteit en de 
dieren. Denk aan bijen. Zij zijn noodzakelijk voor alle leven 
op aarde. Zij hebben nood aan groene oases om te leven en 
te bestuiven. Hoe meer groen er is, hoe beter.”

creëer zelf jouw  eigen groene parel

Wil je een volkstuintje huren bij Theo, of informeren 
naar een geleide wandeling?  
e theoslachmuylders@hotmail.com, t 015 41 66 06
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“Samen maken 
we werk van meer 
zuurstof en leven 
in de stad. Met de 
aanleg van nieuwe 
parken, maar ook 
met een tegeltuin of 
bloemenbak.” 

Marina De Bie, schepen van 
Natuur- en Groenontwikkeling

Geef je voorgevel een groene tint met een 
tegeltuintje. Je haalt met toestemming van de 
stad enkele straattegels voor je huis weg, en 
plant er bijvoorbeeld klimplanten. Leuk voor jou, 
de buren en de voorbijgangers. 
info en reglementering:  
W mechelen.be > E-loket > straattegeltuintje

Heb je een plat dak? Dan kan je er misschien 
een groendak van maken. Bovenop de goede 
effecten voor het milieu, zorgt zo’n dak voor een 
extra isolatie. Bovendien krijg je er subsidies voor. 
meer info en reglementering: W mechelen.be 
> Leven > Bouwen en wonen > Duurzaam (ver)
bouwen en wonen > Groendak

 Andere groene tips 

tot rust komen ...
Mohamed huurt al vier jaar een volkstuintje. Vol lof vertelt 
hij er over. “Het is mijn manier om tot rust te komen. Ik en 
de natuur, geen gejaag. Wat enorm leuk is: je ziet evolutie. 
Je plant zaadjes, dat worden plantjes en enkele maanden 
later eet je je eigen groenten. Alleen al omdat je ze zelf 
gemaakt hebt, zijn ze lekkerder. En je weet pas echt dat alles 
100 % bio en gezond is. De volkstuintjes zijn trouwens een 
sociaal gebeuren. Je wisselt zaadjes en groenten uit met 
buren, babbelt met elkaar … Dat zie je niet snel gebeuren op 
straat. Het is trouwens de goedkoopste vorm van fitness en 
meditatie die er bestaat.”

Wil je zelf een volkstuintje bewerken?  
Je kan er eentje huren via OCMW-Sociaal Huis Mechelen. 
Voor slechts € 65 per jaar huur je 200 m² aan eigen 
moestuin. Momenteel is er een wachtlijst, want de tuintjes 
zijn een groot succes onder Mechelaars. Daarom is de stad 
gretig op zoek naar nieuwe locaties. Eens die gevonden zijn, 
hoor je er gegarandeerd van.

Info over volkstuintjes: 
t 015 44 52 72, e groen@ocmwmechelen.be
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CO2

CO2

Draag bij tot een 
klimaatneutrale stad

Ongeveer de helft van alle uitstoot 
in mechelen komt van gezinnen.
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Klimaatstad 

mechelen wil zo snel mogelijk klimaatneutraal worden door de 
cO2-uitstoot sterk te verminderen. Dat is een enorme opdracht, 
waarbij de stad en planeet ook op jou rekenen.

Zo bouw jij mee 
aan een klimaatneutrale stad:
 voorzie je huis van goede dakisolatie. De meest besparende maatregel, 

ook op termijn voor je portefeuille. Wist je dat nog tot 1 juni een wedstrijd 
loopt waarbij je de kostprijs van je dakisolatie kan terugwinnen? 
Info: W mechelen.be/energiepunt.

 vervang (enkel) glas door hoogrendementsglas.

 neem wat vaker de fiets of ga te voet voor korte verplaatsingen. Gebruik 
het openbaar vervoer of doe aan autodelen bij verdere verplaatsingen.

Daarom is CO2 slecht
We verbranden fossiele brandstoffen als we met de wagen rijden, voor onze 
verwarming … Hierdoor komen kolossale hoeveelheden CO2-gassen
in de atmosfeer. Die warmen de aarde op. Dat heeft gevolgen voor de 
temperatuur, de neerslag, de landbouw, de zeespiegel door smeltend pool- of 
gletsjerijs … Ook de economie en de gezondheid worden zo negatief beïnvloed. 
De CO2-uitstoot blijft maar stijgen. Een ommekeer dringt zich dus op!

In 2012 ondertekende Mechelen het 
‘burgemeestersconvenant’. Samen 
met zo’n 5000 andere steden en ge-
meenten zal het al het mogelijke doen 
om tegen 2020 haar CO2-uitstoot met 
20 % te verminderen.

Eerst brachten experten in kaart hoe 
en hoeveel we eigenlijk uitstoten. Zo 
kan de stad weten of haar acties in 
de toekomst effect hebben. De studie 
werd uitgevoerd door expertise-
bureau Futureproofed uit Leuven, het 

bedrijf van Serge de Gheldere 
(ingenieur voor Al Gore).

Uit de studieresultaten blijkt dat de to-
tale impact van de Mechelse uitstoot 
in 2011 equivalent gelijkwaardig was 
aan meer dan 600 000 ton CO2. 
Vier sectoren zijn haast volledig ver-
antwoordelijk voor dit cijfer: verkeer, 
huishoudens, industrie en handel & 
diensten. Specifieker springt vooral 
de uitstoot van verwarming in huizen 
en personenvervoer in het oog.

Nulmeting als zinvolle startbasis

huis-
houdens:
28,8 %

industrie: 
19,5 %

handel & 
diensten: 
20,9 %

}

warm water
& verwarming: 
24,7 %

electriciteit:
4,1 %

transport:
25,4 %

}

personen-
vervoer: 

21,6 %

landbouw & natuur:
1,3 %

energieproductie:
0,2 %



Een betere integratie in de gemeen-
schap, samenwerking binnen handels-
comités en collega-ondernemers, en 
meer Vlaamse klanten aantrekken … 
dat zijn volgens Café Herman de ingre-
diënten voor een groeiende multicul-
turele zaak. En zo wordt integratie dé 
hefboom naar geslaagd ondernemer-
schap. Dat weten deze dames en heren 
maar al te goed.

marokkaanse zusjes baten 
cupcakewinkel uit
In de Adegemstraat tref je Afrah Hap-
pinez, een gezellig theehuis uitgebaat 
door twee hardwerkende zussen met 
Marokkaanse roots: Zeinab (22) en  
Hajar (26). Zeinab: “We hebben alles in 
huis voor een geslaagd feest, van de 
'look' tot het lekkers. Mijn zus is een 
heldin in het bereiden van kleurrijke 

Begin 2013 werd in 
Mechelen ‘Café  
Herman’ opgestart, 
een lokaal economisch 
project. Het geeft kan-
sen aan multiculturele 
ondernemers die willen 
participeren in de ont-
wikkeling van hun stad. 
De zusjes Rerhioui en 
de Tibetanen Sonam en 
Tashi namen deel aan 
het project, dat aansluit 
bij 'De mensen maken 
de stad', het overkoepe-
lend project dat dit jaar 
de Mechelse diversiteit 
in de kijker zet.

Diversiteit als  economische troef

Marokkaanse gebakjes, themataarten, cupcakes … ik verzorg het kapsalon-ge-
deelte, het nagelsalon en de wellness. Mensen noemen ons wel vaker ‘de bak-
ster’ en ‘de kapster’. Daarnaast verhuren we ook decoratiemateriaal voor feest-
jes. Ieder heeft z’n eigen taak. Vraag mij niet om een taart te bakken, daar bak ik 
niets van (lacht)!” 

“Onze zaak bestaat twee jaar. Daar zijn we heel trots op. Want zeker als je van 
een andere afkomst bent, is een eigen zaak starten niet evident. Gelukkig zijn 
we allebei sociaal. En van thuis uit werden we gestimuleerd onze droom waar te 
maken. Trouwens, we trekken niet enkel Marokkaanse Mechelaars aan. Iedereen 
is hier welkom!”

“Mensen noemen 
ons wel vaker 
‘de bakster’ en 
‘de kapster’.” 
Zeinab
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Diversiteit als  economische troef

sonam en tashi
Sonam en Tashi hebben hun roots in Tibet. Ze kwamen 13 jaar geleden in België 
wonen. Uiteindelijk vonden ze in Mechelen de geschikte plek voor hun eigen sushi-
restaurant Akira op de Veemarkt. Tashi: “Ik heb eerst jarenlang in het zwem-
bad aan de Geerdegemvaart gewerkt. Daar leerde ik de Mechelaars kennen en 
appreciëren. Zo werd deze stad voor mij dé plek om mijn eigen zaak te starten.”

Sonam: “Ik heb zes jaar als kok in een sushizaak in Antwerpen gewerkt. Het is 
een echte passie. Waarom we geen Tibetaans eten aanbieden? Het is voor wes-
terlingen zeer pikant en zwaar, maar zo'n eten heb je in Tibet nodig voor een 
goede weerstand. ’t Kan er immers heel vaak heel koud zijn. Ik vind trouwens 

dat we onze traditionele voeding niet 
mogen opdringen. We moeten de 
mensen gewoon blij maken met wat zij 
graag eten.”

“Café Herman is nuttig. De projectme-
dewerker kwam ons regelmatig bezoe-
ken, gaf ons raad en heeft ons geholpen 
om onze onderneming uit te bouwen. 
De zaken draaien nu al goed, maar we 
leren graag hoe het nog beter kan.”

Project café herman 
wordt gefi nancierd met 
middelen van het Europees 
Sociaal Fonds (ESF). 
Het project werd opgestart 
door ViaVia Tourism 
Academy. De stad Mechelen 
is partner in dit pilootproject 
dat loopt tot eind 2014.

“Westerlingen 
kunnen vaak niet 
goed tegen tradi-
tioneel Tibetaans 
eten. Sushi daaren-
tegen kunnen ze 
erg smaken!” 
Sonam

multiculturele  ondernemers 
in de etalage

Vanaf midden mei krijgen een 40-
tal multiculturele ondernemers een 
grote foto in de etalage van hun 
zaak. Het gaat altijd om hetzelfde 
beeld van de Grote Markt, telkens 
op een andere manier. Studenten 
van Thomas More verwerkten in 
het beeld een leuke, visuele hint. 
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Samen voor een 
stad om te Zoenen
Je hebt zeker al zoenende lippen in het straatbeeld gezien. Het signaal om 
samen te zorgen voor een Stad om te Zoenen. Onder die campagnetitel 
organiseren de stad én veel Maneblussers initiatieven om van Mechelen een 
propere, frisse stad te maken. Want een nette stad, da’s een gezellige stad!

nog tot juni 2014 wonen de bewoners van de Kattestraat 
(hombeek) in de schoonste straat van mechelen. Deze 
titel sleepten ze vorig jaar in de wacht.

Bewoner Wouter Buelens: “Samen met onze buren orga-
niseerden we een initiatief rond een propere en leefb are 
omgeving. We mochten zelf kiezen hoe. Met een twintigtal 
buren gaven we de straat een extra opkuisbeurt. Bij de stad 
konden we hiervoor opruimmateriaal lenen. Verder fl eurden 
we onze voortuinen op met kleurrijke bloemen en planten. 
Daarvoor hebben we plantjes afgehaald die de stad gratis 
uitdeelde, de zogenaamde ‘Fleur je straat op’ (p 19). Onze 
overwinning leverde ons € 1000 op. Dit mooie bedrag heb-
ben we gebruikt voor een nieuwjaarsreceptie met alle buren.”

“In onze straat schieten we goed op met elkaar. Naast 
opruimacties organiseren we jaarlijks een barbecue en een 

Woon jij weldra in de schoonste straat?

Ding samen met je buren mee naar deze eer. De 
top drie verdient een waardebon van respectievelijk 
€ 1000, € 500 en € 250. Hiermee kunnen ze een 
straatfeest te organiseren. Inschrijven kan nog t.e.m. 
11 mei via stadomtezoenen@mechelen.be. 

sinterklaasfeest voor de kinderen. Trouwers en jubilarissen 
zetten we in de bloemetjes door hun woningen feestelijk 
te versieren. Ook de Burendag (p. 4) krijgt jaar na jaar meer 
bijval. Om de verschillende activiteiten aan te kondigen, 
en onze straat een eigen identiteit te geven, plaatsen we 
telkens houten katten in de straat. En ook zonder deze 
‘feestdagen’ is het zelden stil in de straat. Er is steeds tijd 
voor een praatje.”

©sven van haezendonck

Zij          Mechelen:
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De sint-Lambertus uit muizen mag 
in juni de titel ‘schoonste school van 
mechelen’ (categorie basisonderwijs) 
doorgeven. 

Meester Herwig: “De kindjes van het 
eerste en het vierde leerjaar gingen 
samen aan de slag met verschillende 
zwerfvuilacties. De leerlingen van 
het vierde legden een parcours af 
doorheen Muizen. Als ze zwerfvuil 
tegenkwamen, formuleerden ze een 
opdracht voor hun achtervolgers, de 
leerlingen van het eerste. Zo moesten 
ze bijvoorbeeld het peukenlied zingen 
en een verhaaltje maken over het 
leven van een colablikje. Uiteraard 
verzamelden ze ook het vuil. Op het 
einde kwamen de twee leerjaren 
elkaar tegen. Samen overschouwden 
ze de berg verzameld zwerfvuil. 

Her en der lieten ze ook zelfgemaakte bordjes achter. 
Die maakten passanten er attent op dat deze omgeving 
opgeruimd werd door schoolkinderen.”

“Dankzij de samenwerking leerden de beide leerjaren 
elkaar beter kennen. Bovendien konden de kinderen de 
schoonheid van de natuur ervaren, het mysterie en de 
verwondering voelen. De hoeveelheid verzameld zwerfvuil 
overdonderde sommige kinderen.” De school deed daarom 
nog meer acties. “We werkten enerzijds verder met een 
prentenboek en timmerden de letters ‘BAH’. 
Die hingen we vol met het zwerfvuil dat we vonden op 
onze speelplaats. Het prijzengeld investeerden we in 
nieuwe werkhandschoentjes, tuingereedschap en in de 
omvorming van braakliggend terrein tot een schooltuin/
tuinschool. Het is een open laboratorium met veel 
friemeldiertjes, veldbloemen, een biomoestuin en een 
compostplaats. Door met de tuin en de dieren bezig te zijn, 
voelen de kinderen zelf aan dat we voor onze aarde zorg 
moeten dragen. En het is onze groene rustzone.” BUSO De Beemden werd de ‘Schoonste school’ in 

de categorie secundair onderwijs. Dit jaar maken 45 
scholen kans op de titel. In juni kennen we de winnaars.

“Of we dit jaar opnieuw 
meedoen? Wat dacht je?”

 De schoonste school 
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Dit jaar zet de campagne de onderhoudsteams van de stad in de bloemetjes. 
hun inspanningen zijn belangrijk voor de leefbaarheid van mechelen. saïd, 
anthony en Kris zijn het gezicht van de campagne en vertegenwoordigen hun 
71 collega’s van de onderhoudsteams. samen zetten ze zich elke dag in om 
de stad net en leefbaar te houden. Ze ruimen zwerfvuil en sluikstort op en 
verzorgen de groenperkjes.

enkele cijfers uit 2013:
 840 vuilnisbakjes worden elke dag leeggemaakt. Samen met de blauwe 

 glutons (vuilnisstofzuigers) was dat goed voor 503 ton vuilnis.

 De veegmachines ruimden 1382 ton veegvuil en bladafval op.

 De 35 groenwerkers voerden 750 ton groenafval af.

 Daarbovenop ruimden de onderhoudsteams 219 ton sluikstort op.

Saïd: "Je stelt vast dat elke medewerker jaarlijks gemiddeld 39 ton vuil afvoert. 
Laat ons zeggen dat er daar dus zeker nog ruimte voor verbetering is (lacht). 
De onderhoudsteams kunnen onmogelijk dagelijks alle straten van de dorpen 
en wijken reinigen. De stad proper houden is een verantwoordelijkheid van ons 
allemaal.”

Word ook 
een held!
Werk mee aan een nette stad. 
Het kost je geen extra tijd en 
moeite en Mechelen wordt om 
door een ringetje te halen! 

hoe? Gooi geen papiertjes en 
sigarettenpeuken op de grond, 
gooi glas in de glasbol en zorg 
voor een nette stoep. Verfraai 
je vensterbank en voortuin met 
plantjes en bloemen. Schrijf je 
samen met je buren in en maak 
kans op de titel van Schoonste 
straat. Word peter of meter van 
de stad, sleep samen met je 
vereniging de prijs van Schone 
bende in de wacht of word de 
Schoonste school. Nieuw dit jaar 
is de wedstrijd Schoonste kraam, 
waarbij marktstandhouders 
aandacht hebben om zelf 
zo weinig mogelijk afval te 
produceren en hun klanten aan 
te moedigen om afvalarm te 
winkelen. 

“Ik ruim jaarlijks 
39 ton vuil op.”
Saïd
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Word ook peter of meter! 

Als peter of meter engageer je je vrijwillig om een deel van het openbaar 
domein in je buurt net te houden door een plantvak te onderhouden, 
zwerfvuil te ruimen, … Je hoeft niet evenveel te doen als François. Alle 
kleine beetjes helpen. Ook kinderen kunnen in Mechelen Kinderstad het 
peter- of meterschap op zich nemen. Interesse? Mail naar stadomtezoenen@
mechelen.be. Eén keer per jaar zet de stad zijn meters en peters in de 
bloemetjes op een bedank- en ontmoetingsmoment.

 superpeter François 
al vier jaar maakt François Peeters (72) uit Battel dagelijks een toertje in de 
wijk met zijn zwerfmobiel. “Die heb ik helemaal zelf gemaakt. het is de enige 
in zijn soort. ik heb hem uitgerust met een borstel, schepje, koord, plakband 
en poepzakjes."

"Elke dag maak ik een wandeling langs vier omliggende straten en het speel-
plein in Battel. Ik ruim zwerfvuil en herstel vuilniszakken. Katten, egels of eksters 
durven die kapotmaken. Ondertussen heb ik mijn stappeke en mijn klappeke 
(lacht). Mijn stappenteller geeft per toer dikwijls 1900 stappen aan!”

“Waarom ik het doe? Ik leef en verplaats me graag in een zuivere omgeving. 
Wie niet? Toen ik hoorde van het straatpeterschap, schreef ik me spontaan 
in. Intussen telt Mechelen al zo’n 200 peters en meters. We ontmoeten elkaar 
allemaal jaarlijks op het bedankingsmoment. Ook de buurt apprecieert mijn 
initiatief. Ik heb zelfs al bedankkaartjes in de bus gekregen. Dus ik doe zo voort!”

“Terwijl ik zorg voor 
een propere omgeving 
heb ik mijn stappeke 
en mijn klappeke.”

Enkele weken geleden ontving je de affiche van Stad om te Zoenen in je 
brievenbus. Laat zien dat ook jij graag in een nette stad woont, en hang 
deze aan je raam. Wie zich daarbovenop registreert op mechelen.be/
stadomtezoenen-wedstrijd, maakt kans op Mechelenbons t.w.v. € 50! 
In juni brengen we de winnaar al de hoogte.

Info over alle acties, ook Schone 
Bende (vereniging), vind 
je via Dienst Wijk- en dorpszaken, 
t 015 29 83 41 (San Bogaerts), 
e stadomtezoenen@mechelen.be, 
W www.mechelen.be/
stadomtezoenen 

Fleur je straat op
Op 26 en 27 april stonden vrijwilligers 
paraat om gratis plantjes uit te 
delen aan alle Mechelaars. Elk gezin 
kon vijf plantjes met de nodige 
potgrond afhalen op een van de 30 
verdeelpunten. We vragen je om de 
plantjes aan de straatzijde te plaatsen. 
Zo fleuren we met z’n allen onze 
straten op!

 Wedstrijd! 
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november - december 2013

reis rOnD  
De WereLD  
op de Speeldag!
Op zondag 11 mei is er feest in Mechelen Kinderstad! Om 11u 
begint een dag vol speelplezier in onze verkeersvrije binnen-
stad. Dit jaar is het thema ‘reis rond de wereld’, in het kader 
van 50 jaar diversiteit ‘De mensen maken de stad’. Beleef 
een avontuurlijke reis en ga via onze reisroutes van brrrrrr 
naar pfffff, of van de ijswereld naar jungle, oceaan of woestijn. 
Plons, spetter, kruip, vlieg, rol, race, spring, knutsel of schaats! 
Straatanimatie-acts brengen je in een feeststemming. Als kers 
op de taart sluit de Ketnetband de dag muzikaal af. 

11.05, 11-17u: spelen en animatie, Mechelse binnenstad,  
16-17u: Ketnetband, Grote Markt, gratis,  
info: W www.mechelenkinderstad.be

alle vrijetijdsinfo en tickets: Uit in mechelen,
Hallestraat 2-4-6, 2800 Mechelen, t 070 222 800, 
e uit@mechelen.be, W www.uitinmechelen.be

Victor studeert af als master in de economie. Zijn trotse ma 
bereidt een feestmaaltijd. Ze verwacht Victor met zijn vrien-
din Amber. Victor brengt een vriend van de universiteit mee. 

Kunstencentrum Moonbeat brengt een aangrijpend verhaal 
over keuzes, verlangens en coming out, met de nodige 
dosis humor. In samenwerking met Huis van de Mens komt 
Moonbeat tien dagen lang uit de kast met een zeer gevuld 
programma. 

15-25.5, Moonbeat i.s.m. Sweezo, HLVM, Het Roze Huis en 
Cavaria, info en tickets: t 015 63 89 09,  
W www.moonbeat.be

MK
 REIS ROND DE WERELD

Dood verlangen

nieuwe openingsuren Uitbalie!
1 november tot 31 maart: ma-vr 10-16u, za 10-16u, zo 12.30-16u
1 april tot 31 oktober: ma-vr 10-17u, za 10-16u, zo 12.30-16u
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Dansen op de  
Dijle(feesten)
De Dijlefeesten geven de aftrap van een veelbelovende 
festivalzomer. Letterlijk deze keer, want op donderdag 
maakt muziek plaats voor voetbal: samen met alle Me-
chelaars kijken de artiesten die dag hoe de Rode Duivels 
Zuid-Korea van de mat vegen in Brazilië. Je mag je verder 
verwachten aan een mooie mix van binnen- en buiten-
landse muziek met enkele bekende en minder bekende 
namen op de affiche. De kunstroute van D.Art doet er met 
een mix van theater, literatuur en beeldende kunst nog een 
schepje bovenop. 

Het hele feest vindt plaats … óp de Dijle, op een ponton 
dat dubbel zo groot is als dat van 2012. Het verbindt de 
beide oevers waardoor er een gigantisch plein ontstaat. 
Plaats genoeg voor een podium, dj booth, terrassen, eet-
kraampjes en … veel publiek! Het wordt memorabel!

h30-festival
H30 tovert zich om tot een bruisend hart vol talent. De 
deuren zwieren open, de koer wordt ingekleed en het 
artistiek talent van het huis toont zich aan het publiek. 
Zowel zelfgemaakte projecten als gasten presenteren 
zich. Het wordt een vierdaags feest voor jong en oud 
vol toneel, dans, muziek, beeldende kunst en uiteraard 
hapjes en drankjes. Spektakel verzekerd!

22-25.5, Hanswijkstraat 30, 
meer informatie over programmatie en uren: 
W www.H30.be, W www.facebook.com/hdertig 

Kom naar de  
hanswijkprocessie 
op 18 mei
De Hanswijkprocessie heeft dit jaar een vernieuwde editie. 
Al meer dan 700 jaar trekt de processie jaarlijks door 
Mechelen. Het is een boeiend samenkomen van volkse en 
religieuze tradities, esthetische en artistieke prestaties. 

Info: W www.hanswijkprocessie.be

25-28.06, Vismarkt – Dijle – Haverwerf, gratis,  
W www.dijlefeesten.be
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Beiaard 
Van 25 tot 28 juni kan je genieten van een unieke 
wedstrijd: de vijfjaarlijkse internationale Beiaardwedstrijd 
Koningin Fabiola zal Mechelen voor de zevende keer 
op de kaart zetten. Deze wedstrijd is de belangrijkste 
op zijn gebied en zal veel aandacht krijgen van de 
gespecialiseerde internationale pers.

Vijf geselecteerde deelnemers wedijveren met elkaar om 
de eerste plaats tijdens de finaledagen – en daar kan jij bij 
zijn! Binnenkort vind je alle info daarvoor op 
W www.queenfabiolacompetition.be.

Ottertrotter: 
de hele 
wereld in Tivoli
Het gezinsfestival Ottertrotter laat je alle hoeken van de 
wereld zien. Er is muziek en eten voor iedereen, in een 
groen decor met kleurrijke kraampjes.

Op de wereldcultuurmarkt kan je terecht voor traditionele 
snuisterijen, exotische drankjes en zuiderse hapjes. 
Onderweg ontmoet je tal van duurzame en solidaire 
organisaties. 

Voor de gelegenheid zet de organisatie dit jaar haar 
schouders onder de campagne ‘De mensen maken 
de stad’. Test er bijvoorbeeld het nieuwe, duurzame 
festivalmeubilair uit, gemaakt door leerlingen van de 
Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers en H30. Of 
laat je meevoeren door een splinternieuwe aflevering van 
Radio Mechelen Mixt. Poets die zonnebril op en zet je 
dansschoenen klaar. 

Op zondag 29 juni ligt de wereld aan je voeten.
29.06, Tivolipark, Gratis, W www.ottertrotter.be , Tivolipark, Gratis, 
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OPrOeP

MCHLN ZKT. VRIJWILLIGERS OM SMN 
EEN WILDE ZOMER TE BELEVEN
Wil jij een handje toesteken?
Hou jullie vast want de stad heeft grootse plannen. De zomer 
van 2014 gaat voor gloednieuw en wordt er een om nooit 
te vergeten. We zoeken dan ook nog heel wat enthousiaste 
vrijwilligers om ons team te versterken. Wil je tappen tijdens 
Parkpop, helpen met de opbouw van Ottertrotter, Maanrock 
mee in goede banen leiden, …? Of heb je andere troeven? 
Schrijf je dan nu in via W www.mmmechelenfeest.be/
vrijwilligers 
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vingerafdruk op je reispaspoort

Wie een reispaspoort aanvraagt, zal voortaan een nieuwigheidje te zien krijgen 
aan de loketten. Mechelen is gestart met het afleveren van zogenaamde 
biometrische paspoorten. Aan de loketten laat je je vingerafdruk scannen, je 
foto wordt ter plaatse gescand en je plaatst je handtekening op een digitale 
pad. De kostprijs en de aanvraagtermijn blijven hetzelfde. De nieuwe procedure 
is nog een extra veiligheidsmaatregel na de aanslagen van 11 september 2001. 

Dienst Bevolking, Reuzenstraat 1, t 015 29 76 04, 
e vragen.bevolking@mechelen.be, W www.mechelen.be/e-loket

Vraag tijdig je  
reisdocumenten aan
tel je af naar een zomervakantie? Kijk dan op tijd na welke documenten je 
precies nodig hebt om op reis te kunnen vertrekken. indien je al over de 
vereiste documenten beschikt, kijk dan zeker de geldigheid na. als je een 
nieuw document moet aanvragen, moet je immers rekening houden met de 
aanvraagtermijnen.

Heb je kinderen jonger dan twaalf jaar? Vraag dan zeker een KidsID aan voor je op 
reis vertrekt! Voor ieder document geldt een andere aanvraagtermijn: 

Als het te laat is om je reisdocument via de gewone procedure aan te vragen, moet je 
kiezen voor de spoedprocedure. Maar let op, deze kost al gauw drie keer meer!

Een overzicht van de vereiste documenten per land: W diplomatie.belgium.be

reisdocument aanvraagtermijn  
normale procedure

aanvraagtermijn  
spoedprocedure  

(bij aanvraag voor 15u)

Reispaspoort 10 werkdagen 1 werkdag 

Identiteitskaart (eID) 3-4 weken 2-4 werkdagen

KidsID 3-4 weken 2 werkdagen

Goed om weten  

"Doordat de documen-
ten biometrische gege-
vens bevatten, wordt 
het haast onmogelijk 
om ze te vervalsen"

Marc Hendrickx, 
schepen van Burgerzaken

jouw naam op een mechelse zitbank?
Vanaf nu kan jouw naam, logo en/of slogan via een naamplaatje op een zitbank in Mechelen komen. Particulieren, 
bedrijven, non-profitorganisaties … iedereen kan meedoen! Het blijft hangen tot en met 31 december 2019. 
Je kiest voor een naamplaatje van 21 cm x 4 cm (€ 250) of een van 21 x 20 cm (€ 500). 
meer info en inschrijvingen: W www.mechelen.be/zitbanken.



Hoe meer feesten, hoe meer vreugde

evenementenloket 
voor iedereen
met de zomer voor de boeg, schieten de grote en kleine 
evenementen als paddenstoelen uit de grond. Begint het 
ook bij jou te kriebelen en wil je bijvoorbeeld een grandioos 
pleinfeest of een meer bescheiden straatbarbecue op poten 
zetten? Dan is er één adres: het digitale evenementenloket.

Dit virtueel loket helpt je niet alleen verder met de 
registratie van je publieke event, je kan er ook terecht met 
al je praktische vragen.

het evenementenloket heeft alle expertise in 
huis en helpt je graag verder met: 
•	 De toelating voor je publieke evenement
•	 Toelageaanvragen
•	 Technische en organisatorische ondersteuning
•	 Uitleg bij precieze wetgeving en reglementering 
•	 Een overzicht van alle materialen, beschikbaar voor 

verhuur of uitleen
•	 Een checklist, zodat je zeker niets vergeet

hoe contacteer je het evenementenloket?
Je vindt alle informatie, FAQ en e-formulieren online. 
W www.mechelen.be/evenementenloket

heb je toch nog vragen?  
Stel ze dan via mail of telefoon. 
e evenementenloket@mechelen.be
t 015 29 79 01 (elke dag, behalve dinsdag, tussen 9 en 12u).
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BOeBs jij mee?
Leef je uit op de senioren 
gezondheidsdag! 
Wil je als senior zo lang mogelijk fit blijven? hecht jij 
belang aan je gezondheid?

Mechelen wil via BOEBS – Blijf Op Eigen Benen Staan 
– senioren stimuleren om langer gezond en zelfstandig 
te blijven. Daarom organiseert de stad op 15 mei een 
gezondheidsdag voor senioren. In het Cultuurcentrum 
neem je deel aan verschillende demonstraties, 
activiteiten en workshops, en steek je informatie op bij 
gastsprekers en infostanden. Zo leer je onder andere 
gezond koken, turnen, een gezondheidswandeling 
maken en kan je je informeren over allerlei 
gezondheidsthema’s. Aansluitend bewonder je ook 
de schilderkunst in de Academie en geniet je van een 
streepje klassieke muziek in het Conservatorium. 

Praktisch
Donderdag 15.05, 10-17u, Cultuurcentrum Mechelen, 
Minderbroedersgang 5, vrije toegang.  
Meer info: t 015 45 33 29 (enkel op 
woensdagvoormiddag), e boebs@ocmwmechelen.be,  
W www.ocmwmechelen.be
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Goed om weten  
Op naar de stembus!
Verkiezingen 25 mei 2014

Op zondag 25 mei 2014 is het weer zover. Dan trekken 
we met z’n allen naar de stembus. nieuwe maan zet 
graag alle praktische informatie hierrond op een rijtje. 

Waarvoor stem ik?  
Op 25 mei wordt er gestemd op regionaal, federaal en 
Europees niveau. Dit jaar vallen er dus drie verkiezingen 
op één dag, vandaar dat men 25 mei omschrijft als ‘de 
moeder der verkiezingen’.

je stemt voor:
•	 de Kamer van Volksvertegenwoordigers, die een nieuwe 

regering vormt, waaruit ook een nieuwe premier volgt;
•	 het Vlaams parlement, dat op zijn beurt een nieuwe 

Vlaamse regering vormt met nieuwe ministers en een 
minister-president;

•	 het Europees parlement: alle 28 Europese lidstaten 
kiezen de 766 Europese parlementsleden. België mag 21 
politici afvaardigen naar het Europees parlement.

Waar en wanneer moet ik mijn stem 
uitbrengen?
Alle stembureaus zijn geopend van 8 tot 16u. De locatie 
van jouw stembureau vind je terug op jouw oproepings-
brief die je ten laatste in de week van 12 mei per post 
ontvangt.

ik kan niet gaan stemmen. 
moet ik een volmacht geven?
Onder bepaalde voorwaarden kan je een andere kiezer 
een volmacht geven om een stem voor jou uit te brengen. 
In België is er stemplicht, dus moet je een geldige reden 
hebben om niet te komen stemmen. Je kan een volmacht 
geven wanneer je ziek bent, in het buitenland vertoeft, 
voor studies of werk ... de volledige lijst met geldige rede-
nen vind je online. 

Komaf met lang wachten op de Bouwdienst 
Ben je aan het (ver)bouwen? Voor inhoudelijk advies 
werkt de Bouwdienst vanaf nu enkel nog op afspraak. 
Dat kan elke weekdag op een moment dat jou het beste 
uitkomt. Hierdoor kan de dienst je meteen helpen. Heb je 
advies nodig? Bel 015 29 75 00 en maak een afspraak. 

Voor algemene informatie zoals inzage van een 
openbaar onderzoek of het afgeven van documenten 
(waar geen advies voor nodig is), kan je wel nog steeds 
zonder afspraak terecht bij de Bouwdienst: woe, 12-16u | 
do, 15-19u | vrij, 8-13u.

Bouwdienst Mechelen, Befferstraat 25 (gelijkvloers), t 015 29 75 00, e bouwdienst@mechelen.be 

Zo regel ik een volmacht:
1.  Vul het volmachtformulier in dat je op de website van de 

stad vindt;
2. Zowel jij, als diegene aan wie je de volmacht geeft moeten 

het volmachtformulier ondertekenen;
3. Je zorgt voor het nodige attest.
4. Op de dag van de verkiezing gaat diegene die jouw 

stem zal uitbrengen met zijn eigen oproepingsbrief, 
jouw volmachtformulier, attest en jouw oproepingsbrief 
naar jouw stembureau.

Regel je volmacht tijdig, want het kan je een boete opleveren 
tot € 55. Uitgebreide informatie over de volmachten, vind je 
ook op W www.mechelen.be > bestuur > verkiezingen

meer info: 
Binnenlandse Zaken: W www.verkiezingen.fgov.be
Dienst Bevolking stad Mechelen, Reuzenstraat 1,  
t 015 29 76 04, e vragen.bevolking@mechelen.be, 
W www.mechelen.be
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Wij Waren  erBij
1 Mechelen en de vier andere 
Vlaamse kunststeden verwelkomen 
reizigers in Brussels Airport 
hartelijk met een kleurrijke 
affichecampagne. 

2 Hockeyclub Vrijbroekpark 
krijgt deze zomer, na 20 jaar, een 
nieuw kunstgrasveld. De provincie 
investeert daarin € 387 000. 

3 Langsheen de spoorweg van 
Nekkerspoel tot Mechelen-Zuid 
bouwt het stationsproject Mechelen 
in Beweging op een 2,5 km lange 
werfzone. Op de werf aan de 
Leuvense Vaart trilt een kraan 
op spectaculaire wijze 12 ijzeren 
buispalen van maar liefst 25 meter 
verticaal in de grond. Dit is het 
eerste onderdeel van wat later de 
tangenttunnel onder het kanaal 
moet worden.

4 Een grote paasboom vol 
paaseieren en een fiets gevuld met 
gele narcisjes brachten Mechelen 
alvast in paassfeer.  
Lang leve de lente!

5 Stadsartiest Gijs Vanhee 
versierde de zijgevel van de 
bibliotheek (Moensstraat) met een 
grote ‘boekenuil’. De tekening 
maakt deel uit van ‘Mechelen 
Muurt’, een project waarbij Gijs 
samen met binnen- en buitenlandse 
kunstenaars een tiental Mechelse 
muren beschildert. 

 jouw foto hier? 
Maak foto’s van Mechelen waarin 
je mensen in beeld brengt, zet ze 
op Flickr en misschien belanden ze 
in Nieuwe Maan. Let op: maak je 
foto beschikbaar voor download. 
Of mail je foto's naar nieuwemaan@
mechelen.be. 
Meer uitleg? Alle foto’s bekijken?  
W www.mechelen.be/nieuwemaan

nUttiGe nUmmers
vragen aan de politie? t 015 46 44 64
De brandweer contacteren? Voor noodgevallen (brand, ongeval en alle dringende 
hulpverleningen) t 112 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 de kantooruren.
inschrijven voor Grabbelpas? Dienst Jeugd t 015 29 78 95 of  
e jeugddienst@mechelen.be en bij de Sportdienst t 015 29 25 96 of  
e sportdienst@mechelen.be
Zwemmen? Zwembad Geerdegemvaart, t 015 41 77 44, Zwembad Nekkerpool  
t 015 55 70 05
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
Wachtdienst huisartsen regio mechelen: t 070 25 40 40
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
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: Caroline Verschaeren (hoofdredactie), Karen Van Eynde, 
Lieve Jaspaert, Walter Walgraeve, Nathalie Bekx, Koen Vermeiren, Sarah Peeters
Fotografie: Joris Casaer, Jorien De Cloedt, Inge Van den Heuvel
concept, vormgeving en eindredactie: Trendhuis
algemeen oproepnummer van de stadsdiensten: t 015 28 00 00
e-mail: stadsbestuur@mechelen.be
stedelijke website: www.mechelen.be
Wettelijk Depot: D/2014/0797/014

Wim jorissen, Walter schroons, Bart somers, Greet Geypen, marc hendrickx,
Bart De nijn, Koen anciaux, marina De Bie, Katleen Den roover, Frank nobels
www.mechelen.be/stadsbestuur
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www.mechelen.be
Laat ons allemaal samen werken 
aan een nette en groene stad. 
Een frisse stad is immers
een warme stad!


