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SaMeN zorgeN we voor oNze plaNeet

Spelen in de binnenstad

Nieuw station in de maak

grotere politiezone

MeCHeleN KlIMaatNeUtraal



 In de kijker

NIeUw leveN voor oUD paND oNDer DeN toreN
Om de twee jaar beloont de stad kwaliteitsvolle, 
innovatieve of originele bouwprojecten van privé-
eigenaars met de Stedelijke Prijs Stadsverfraaiing. 
Het thema van editie 2014 was restauratie. De 
eerste prijs gaat naar de restauratie van twee 
handelswoningen en een poortgebouw aan de voet 
van de Sint-Romboutstoren. Vandaag vind je er een 
modern adviescentrum van de CM. Het rechterpand 
en het poortgebouw dateren al uit de 15de eeuw. 

Binnenin werden zelfs resten van muurschilderingen 
teruggevonden die gedeeltelijk teruggaan tot deze 
periode. Met de hulp van architectenbureaus  
K. Beeck en AR-TE en met respect voor de historische 
interieurelementen, slaagde bouwheer vzw MUTO erin 
om deze historische panden een nieuwe, hedendaagse 
invulling te geven. Daarmee kregen de winnaars  
€ 2000, die ze schonken aan welzijnsschakel en 
armoedevereniging De Lage Drempel vzw.
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wat is het mooiste compliment dat je ooit kreeg?

gUIDo eN INgrID: “Klanten zeggen 
vaak dat het fantastisch is dat we al 
39 jaar samen een frituur uitbaten. 
Veel koppels beginnen eraan, maar 
moeten stoppen omdat ze niet kunnen 
samenwerken. Onze succesformule? 
Wij zijn verdraagzaam en verstaan 
elkaar goed.”

elISe: “Ik ben 85 jaar en mensen 
zeggen regelmatig dat ik er nog jong 
uitzie voor mijn leeftijd. Dat is leuk 
om te horen. Sommigen zeggen het 
gewoon maar om iets te zeggen. Maar 
complimenten zijn altijd plezierig, dus 
waarom zouden we er niet wat meer 
geven?”

HIlDe: “Na 29 jaar zegt mijn man nog 
altijd dat ik er mooi uitzie. Dan weet ik 
nooit wat ik moet terugzeggen (lacht). 
Ook als ik nieuwe kleren heb of als ik 
vind dat mijn haar niet goed ligt, geeft 
hij mij complimentjes. Ik heb heel veel 
chance!” 

Bijna iedereen is ervan overtuigd dat de zorg voor het klimaat 
een van de grootste uitdagingen is van onze planeet. Sommigen 
vinden dat we niet genoeg doen. Je kan daarover klagen of 
beginnen bij jezelf. Dat geldt voor elk van ons. Ik ben er zeker 
van dat elke Mechelaar zijn bijdrage kan leveren om zijn 
ecologische voetafdruk te verkleinen. Als burgemeester moet 
ik nadenken over de mogelijkheden die de stad heeft om 
het klimaat minder te belasten. Niet enkel door er aandacht 
voor te vragen, maar door zelf anders te gaan werken. Op 
alle domeinen van de Mechelse dienstverlening hebben we 
daarom van vergroening een speerpunt gemaakt. Wij hebben een 
ambitieuze doelstelling: op middellange termijn moet Mechelen een 
klimaatneutrale organisatie worden. Als het over klimaat gaat, hoor 
je vaak ‘think global, act local’. Die wijsheid zet Mechelen dagelijks 
om in praktijk. Door het goede voorbeeld te geven, kunnen we 
andere Mechelse organisaties en bedrijven inspireren. Hoe we dat 
gaan doen, ontdek je in deze Nieuwe Maan. 

Bart Somers,
burgemeester

op naar een 
klimaatneutrale stad

Op 1 maart was het internationale complimentendag. Wees niet alleen die dag, maar regelmatig gul met 
complimentjes. Ze zijn leuk om te geven en te krijgen, en kunnen van onschatbare waarde zijn.

w www.mechelen.be |  facebook.com/StadMechelen |  twitter.com/StadMechelen & @StadMechelen |  
 @StadMechelen

MaaNdvraag
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volg MeCHeleN oNlINe!
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Mechelen zkt.  
de Schoonste straat van Mechelen
Welke straat volgt de Veluwestraat op als Schoonste straat 
van Mechelen? Samen met je buren kan je meedingen 
naar deze titel. Naast een propere leefomgeving en 
fijne ontmoetingen met je buren, kan je er leuke prijzen 
mee winnen. De top drie verdient een waardebon van 
respectievelijk € 1000, € 500 en € 250 om een straatfeest 

te organiseren. Deelnemen is eenvoudig: organiseer samen 
met je buren een initiatief rond een propere en leefbare 
omgeving. Hoe origineler de ideeën, hoe enthousiaster de 
jury. Bij de stad kan je het nodige opruimmateriaal lenen voor 
een opruimactie in je straat. Meer info en inschrijven  
(vanaf 28.03) via www.mechelen.be/stadomtezoenen. 

“‘Humans of Mechelen’ is de Mechelse versie van de Face-
bookpagina ‘Humans of New York’. Ik ben er zes maanden 
geleden mee gestart. Ik spreek mensen aan op straat en 
vraag hen naar hun levensverhaal. Meestal vraag ik naar het 
mooiste moment in hun leven, wat ze absoluut nog willen 
doen in de toekomst, wat hun grootste angst is wanneer ik 
zie dat iemand verlegen is, enzovoort. Iedereen mag me  
vertellen wat hij of zij kwijt wil, want iedereen heeft een  
boeiend verhaal.”

“Sommige mensen werken liever niet mee, anderen zijn heel 
enthousiast. Ik laat me niet snel afschrikken. Als ik tien keer 
op één dag een nee krijg, dan geef ik er de brui aan. Maar de 
volgende dag ga ik er weer met volle moed tegenaan. Ik ben 
overal nieuwsgierig naar de verhalen om me heen. Ik kan al-
leen op café gaan en toch de hele avond in gesprek zijn. Als 
mensen me op straat vriendelijk dag zeggen, dan vind ik dat 
zalig. Ik denk dat ik op dat vlak wat lijk op een Nederlander. 
Die zijn heel open en extravert, Belgen zijn eerder gesloten.”

“Bij elk verhaal komt een portretfoto. Bij Project Wolf (het 
medialab voor en door jongeren, n.v.d.r.) heb ik veel geleerd 
over verschillende media, waaronder fotografie. Ik ben er al 
een pak beter in geworden dan vroeger. In het begin ging ik 
op stap zonder goed te weten hoe je moet scherpstellen. Nu 
neem ik mijn fototoestel overal mee naartoe. Je weet nooit 
wanneer je een bangelijk verhaal tegen het lijf loopt.”

“Met ‘Humans of Mechelen’ wil ik de Mechelaars het gevoel 
geven dat ze elkaar kennen. Ik hoop dat de Facebookpagina 
een aanknopingspunt kan zijn voor mensen om met mekaar 
een praatje te slaan. Het zou prachtig zijn als ik Mechelen zo 
wat hechter kan maken.”

w www.facebook.com/humansofwolf 
Ken jij iemand die de Medaille verdient? Mail zijn/haar naam 
naar nieuwemaan@mechelen.be en misschien prikken we de 
Medaille op zijn/haar borst.

Bas vinckx

“Ik wil met ‘Humans of Mechelen’ 
onze stad hechter maken.”

Nieuwe Maan reikt De Medaille uit 
aan verdienstelijke Mechelaars. Deze 
keer hangen we ze rond de hals van 
Bas vinckx (21), de Maneblusser 
achter ‘Humans of Mechelen’. Met 
een flinke portie nieuwsgierigheid 
en zijn fototoestel in de aanslag, 
sprokkelt deze student journalistiek 
de boeiendste verhalen uit Mechelen 
en deelt ze online.

De MeDaIlle



Uit welke eeuw  
dateert de grootbrug?
De Grootbrug (ook gekend als de 
Hoogbrug) is wellicht de oudste Vlaamse 
brug die nog wordt gebruikt. Ze verbindt 
de IJzerenleen met de Korenmarkt via de 
Guldenstraat. Wie weet in welke eeuw 
deze brug werd gebouwd, maakt kans op 
Mechelenbons ter waarde van € 60. Deze 
kan je uitgeven bij meer dan 170 adresjes in 
onze stad. Mail je antwoord vóór 7 april 2015 
naar nieuwemaan@mechelen.be  
of stuur een briefje naar Marketing & 
Communicatie, Nieuwe Maan, Grote Markt 
21, 2800 Mechelen. 

Deze oud-in-nieuw fotocollage is een 
creatie van leandro argentiero, student 
aan Thomas More. Een schoolopdracht 
inspireerde hem om oude foto’s van 
Mechelen te integreren in foto’s van het 
heden. Leandro: “Ik ben gefascineerd 
door hoe mijn stad er vroeger uitzag. Er 
is zoveel veranderd. Zo heb ik eens een 
collage gemaakt met middenin de oude 
Grote Markt, vol wagens en met Margareta 
ertussen, en daarrond de Grote Markt 
zoals we die vandaag kennen. Ik put veel 
inspiratie uit de Facebookpagina ‘Mechelen 
in het Verleden’.”

Die Facebookpagina is een initiatief 
van nog zo’n Mechelaar met een passie 
voor geschiedenis: Frans De Schauwer. 
Frans: “Twee jaar geleden kwam ik bij 
het opruimen toevallig wat oude foto’s en 
krantenknipsels van Mechelen tegen. Al snel 
groeide het idee om alles te verzamelen 
op een Facebookpagina. Voor ik het wist 
had de pagina 3000 likes. De foto’s en 
anekdotes lokken regelmatig reacties uit. 
Vooral het vroegere treinstation, de oude 
Grote Markt en de oude bussen zorgen voor 
gespreksstof. Nostalgie spreekt mensen 

aan. Ik vul de 
collectie aan met 
foto’s die mensen 
me toesturen 
of die ik online 
vind. Ik spring ook 
regelmatig binnen 
bij boekhandel De 
Slegte, op zoek 
naar oude prenten. 
Intussen heb ik 
een website gestart, 
genaamd ‘Mechelen 
Weleer’. Ook daar kan je 
proeven van het Mechelen  
van vroeger.”

weDStrIjD
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“Wij zijn gefascineerd door 
het Mechelen van weleer.”

wil je even de teletijdmachine in?  
Surf eens naar mechelen.weleer.be, stadsarchief.mechelen.be  
en beeldbankmechelen.be en volg volgende Facebookpagina’s:  
facebook.com/mecheleninhetverleden,  
facebook.com/stadsarchiefmechelen.

Komaan 



3. reuzenopsinjoor in het  
Sint-romboutskerkhof

Opsinjoorke is dé pop uit de Mechelse folklore, die volgens 
een legende als straf in de lucht werd gegooid. De kleurrijke 

reuzenversie van de pop landt binnenkort in het Sint-
Romboutskerkhof. Je kan erop klimmen, lopen of zitten,  

eraan hangen, …

Mechelen Kinderstad is een speelparadijs. In het 
Speelgoedmuseum, Planckendael, Technopolis, 
DE MAAN en op de vele speelpleintjes kunnen 
kinderen zich nu al uitleven. Goed nieuws, want  
tussen april en september komen er in de binnenstad 
zes nieuwe, kindvriendelijke installaties. Volg 
spelenderwijs deze wandeltocht!

De stad als 
SpeeltUIN

2. De poppetjes gaan aan het dansen 
op het Cultuurplein
In DE MAAN kan je naar poppentheater gaan kijken, 
maar buiten heb je zelf de touwtjes in handen. Je kan de 
lichaamsdelen van de levensgrote ledenpoppen op het 
Cultuurplein bewegen. Vraag hen ten dans, speel ermee of 
maak je eigen toneeltje. 

1. Fonteinfestijn in de Melaan 
Wie verfrissing zoekt, moet op het pad naast het 

Conservatorium en het water in de Melaan zijn. Afhankelijk 
van de bewegingen die je maakt, spuiten er ritmische 

waterstralen omhoog. Zo kan je je eigen  
fonteinspektakel dirigeren!
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Rommy Rombouts, de nieuwe mascotte 
van Mechelen Kinderstad, nodigt alle 
kinderen uit om de nieuwe installaties 
binnenkort te verkennen!

Vooruit(zicht) 

4. Dol(l)en aan de Sint-Katelijnekerk
Voor de Sint-Katelijnekerk zijn drie grasperkjes. Let op 

dat je er niet verdwaalt, want een van de perkjes is  
veranderd in een labyrint voor de allerkleinsten!

5. vervormbare volumes aan de 
zoutwerf
In de middeleeuwen lagen er stapels zout op de Zoutwerf. 
Nu komen er een kubus, balk en cilinder met alle drie 
hetzelfde volume. Door te trekken en duwen kan je deze 
volumes vervormen.

6. vijfhoeken op de vijfhoek
De Vijfhoek aan het einde van de vernieuwde Bruul wordt 

binnenkort omgetoverd tot een groen pleintje. Je zal er 
kunnen rusten en spelen op drie vijfhoekige figuren. Als 

de avond valt, wordt het nog leuker: dan reageren de led-
lichtjes op je aanwezigheid. Doe mee aan dit  

magische lichtspel.

"Naast speelpleintjes 
en -bossen, 
voorzien we nu ook 
kindvriendelijke 
installaties in de 
binnenstad. Ravotten 
in een historisch 
kader!"

Greet Geypen,  
schepen van Jeugd

MECHELEN
kinderstad

Buiten spelen op 1 april!
Dit is geen aprilgrap: op woensdag  
1 april zijn er geen kinderprogram-
ma’s op tv. Op deze buitenspeeldag 
moeten alle kinderen in openlucht 
spelen! Ontdek op  
www.mechelenkinderstad.be 
welke activiteiten Mechelen  
Kinderstad dan organiseert.

© dmvA architecten
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Vanaf 14 maart werkt het Huis van de Mechelaar voor een aantal diensten 
enkel op afspraak. Zo kan je nog beter bediend worden. Verhuis je, heb je een 
nieuwe eID nodig, een reispas, ...? Plan dan een bezoekje in. Een afspraak ma-
ken is mogelijk vanaf 1 maart. 

Hoe maak je een afspraak?
via www.mechelen.be/afspraak
Een afspraak maken is heel eenvou-
dig. Kijk maar naar Annelies. Voor 
haar reisplannen heeft ze een nieuwe 
reispas nodig. Vanuit haar zetel surft 
ze naar www.mechelen.be/afspraak, 
kijkt ze welke data nog vrij zijn en met 
een simpele muisklik ligt haar afspraak 
vast.

via gratis nummer 0800 20 800 of 
rechtstreeks aan het onthaal
Telefonisch of aan het onthaal in het 
Huis van de Mechelaar kan ook. De 
M-bassadeur* stelt je mogelijke data 
voor en maakt voor jou de gewenste 
afspraak.

*M-bassadeur, m/v: eerste aanspreek-
punt van de stad Mechelen die je 
vriendelijk, correct en snel verder 
helpt.

De dag van je afspraak
Annelies krijgt twee uur vooraf een 
sms ter herinnering aan haar afspraak. 
Ze is dus goed op tijd en heeft alle 
documenten mee zodat haar afspraak 
vlot kan verlopen. Ze meldt zich eerst 
aan. De medewerker zit al klaar aan 
het loket en al gauw is haar reispas 
aangevraagd.

waarvoor heb je geen  
afspraak nodig?
Voor een aantal zaken kan je nog 
steeds zonder afspraak in het Huis van 
de Mechelaar terecht.

Documenten indienen
zoals poststukken, formulieren, bouw-
dossiers, …

Documenten afhalen
Een reispas, rijbewijs, uittreksel uit het 
strafregister, attesten uit het bevol-
kingsregister en aktes van burgerlijke 
stand kan je afhalen zonder afspraak.

Inzage in documenten
zoals een openbaar onderzoek en do-
cumenten die aangevraagd zijn in het 
kader van openbaarheid van bestuur.

Spoedprocedures
Voor spoedproducten, bijvoorbeeld 
een spoedreispas of eID in spoed, 
kom je gewoon langs en krijg je 
meteen een afspraak met beperkte 
wachttijd.

aankoop van huisvuilzakken
Algemene informatie zoals de infogids, 
de afvalkalender of stickers voor  
reclamedrukwerk haal je gewoon af 
aan het onthaal.
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Huis van de Mechelaar:  
we staan na afspraak klaar!

Vanaf 14 maart werkt het Huis van de Mechelaar 
voor een aantal diensten enkel op afspraak. Zo kan 
je nog beter bediend worden. Verhuis je, heb je een 
nieuwe eID nodig, een reispas, kom je een geboorte 
aangeven, ...? Plan dan voortaan een bezoekje in.

 Tot je dienst

Huis van de Mechelaar
Reuzenstraat 1
2800 Mechelen
t 0800 20 800   
ma-vr: 8u-12u en 13u-17u

Vanaf 14 maart is het  
Huis van de Mechelaar langer open:
ma-di-wo en vr: 9u-17u
do: 13.30u-19.30u
za: 9u-12u



Klimaatneutraal, wat is dat?
Klimaatneutraal worden houdt in dat we de uitstoot van broeikasgassen die we dagelijks uitstoten herleiden tot de 
hoeveelheid die ons ecosysteem (bomen, bossen, oceanen) terug kan opnemen. Als we daarin slagen, dragen we niet 
meer bij aan de zorgwekkende klimaatverandering.

Samen maken we

Mechelen 
klimaatneutraal

Mechelen wil zo snel mogelijk een klimaatneutrale stad worden. Met z’n 
allen kunnen we dat realiseren door minder energie te verbruiken: thuis, op 
kantoor, op school of onderweg. Gelukkig kan je met kleine inspanningen je 
energieverbruik beperken en zo elke maand veel geld besparen. Win-win! 
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Huis van de Mechelaar:  
we staan na afspraak klaar!



eerst en vooral moet je weten hoe en hoeveel energie 
 je verbruikt. Dan kan je veel gerichter op zoek gaan 
naar maatregelen om je verbruik terug te schroeven.

■ 66 % Verwarming
■ 13 % Warm water
■ 5 % Verlichting
■ 5 % Koelen & vriezen
■ 4 % Wassen & drogen
■ 4 % Koken
■ 3 % Sluimerverbruik (overige)

wat geef je uit aan energie?

In een doorsnee rijwoning met vier  
bewoners ziet het jaarlijkse energie-
verbruik er zo uit:

lees snel hoe jij een pak geld kan 
besparen met kleine tips.

thomas: “Energiesnoeiers zijn mensen die in je woning 
komen kijken hoe je energie kan besparen. Dat kan door 
je gedrag aan te passen of kleine ingrepen te doen. Indien 
gewenst plaatsen we kleine energiebesparende hulpmid-
delen zoals spaarlampen, tochtstrips, verdeelstekkers, 
een spaardouchekop, radiatorfolie, ... Bewustwording is de 
eerste stap naar besparing. Mensen beseffen onvoldoende 
waar hun verbruik vandaan komt. Wist je bijvoorbeeld dat 
één halogeenstraler meer verbruikt dan wanneer ik thuis 
alle spaarlampen tegelijk laat branden?”

“Ook energiebesparende ingrepen, zoals bijvoorbeeld een 
goede dakisolatie, zijn altijd een goede investering. Soms 
hoor ik al wat oudere mensen zeggen dat ze zo’n investe-
ring niet meer kunnen terugverdienen. Niet waar, want een 
goed geïsoleerd huis doet de waarde van het huis stijgen. 
Bovendien daalt je energiefactuur meteen, doe je goed 
voor het milieu en win je aan comfort.” 

weet wat je  
verbruikt

De energiesnoeiers  
w www.energiesnoeiers.net
e energiesnoeiers@natuurpunt.be
t 015 55 48 82

Opgelet: de Energiesnoeiers voeren enkel energiescans 
uit bij maatschappelijk en financieel kwetsbare doelgroe-
pen. Twijfel je of je daartoe behoort? Kijk dan eens op 
www.energiesnoeiers.net > Energiescans. Val je buiten de 
doelgroep, maar wil je wel graag een energiescan of -audit 
laten doen? Surf dan naar  
www.energiesparen.be/auditparticulier. 

energiesnoeier thomas helpt  
kwetsbare gezinnen energie  
besparen
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“Je wint honderden euro’s per 
jaar met kleine energietips.”



- € 66/jaar - € 12/jaar

- € 55/jaar

- € 46/jaar - € 39/jaar

- € 10/jaar

- € 110/jaar

verwarming
• Zet een uur voor je gaat slapen 

de verwarming op nachtstand.
• Doe een warme trui aan en 

zet je verwarming een graadje 
lager.

warm water
• Laat geen water lopen tijdens 

het tandenpoetsen of scheren.
• Neem vaker een douche in 

plaats van een bad. Voor een 
bad heb je 13 emmers water 
nodig, voor een douche  
slechts 5! 

verlichting
• Gebruik zoveel mogelijk spaar-

lampen, ze verbruiken vijf keer 
minder energie en gaan tien 
keer langer mee. Vervang je vijf 
gloeilampen door vijf spaarlam-
pen, dan bespaar je jaarlijks  
46 euro!

• Doe het licht uit als je de kamer 
verlaat, ook al is het maar voor 
even.

Koelen & vriezen
• Ontdooi minstens één keer per 

jaar de diepvriezer. Een ijslaagje 
van 2 millimeter zorgt voor 10 % 
meer verbruik. 

• Om iets te ontdooien, leg je het 
best de avond voordien in de 
koelkast. Door de koude die vrij-
komt, moet de koelkast minder 
hard werken. En je moet je mi-
crogolfoven niet gebruiken om 
te ontdooien. Omgekeerd geldt 
hetzelfde principe: zet geen 
warme gerechten in je koelkast.

• Bedank vriendelijk voor een 
oude diepvries of koelkast 
van familie of kennissen. Het 
zijn echte energieverslinders. 
Je bent goedkoper af met een 
nieuw, energiezuinig exemplaar.

Sluimerverbruik
• Schakel je elektrische toestel-

len zoveel mogelijk uit als je ze 
niet gebruikt. Ze verbruiken ook 
energie in de stand-by stand. 
Tip: gebruik een stekkerdoos, 
dan kan je meerdere toestellen 
uitschakelen met één druk op 
de knop.

• Trek de lader van je gsm, 
tandenborstel, babyfoon, … 
meteen uit wanneer hij is opge-
laden.

wassen & drogen
• Droog je was zoveel mogelijk op 

een droogrek of aan de was-
draad buiten. Door dit één op de 
twee keer te doen, bespaar  
je € 30.

• Je laat beter één volle dan twee 
halfvolle wasmachines draaien. 
Wassen op hoge temperatuur 
vraagt meer energie. Doe dat 
enkel als het echt nodig is.

Koken
• Plaats een deksel op de pot. 

Dan kook je driemaal zuiniger.
• Je microgolfoven werkt snel 

en verbruikt daardoor maar de 
helft van je oven of fornuis. Dat 
geldt zeker als je kleine en mid-
delgrote porties klaarmaakt of 
opwarmt. Voor grote hoeveelhe-
den blijft de kookplaat de beste 
keuze.

Totale besparing: minimum € 338 per jaar. Een mooi bedrag 
dat je met plezier voor iets anders kan gebruiken!

Meer tips rond energiebesparing vind je op  
www.energiebesparen.be,  
www.bewustverbruiken.be en  
www.energievreters.be.

€ 338/jaar

Doe de test
• Leen gratis een energiemeter bij 

Energiepunt Mechelen en ga na 
wat je toestellen verbruiken. 

• Test jouw kennis over 
energie(besparen) met de Energie-
IQ test van Eandis:  
www.eandis.be >  
‘Energie besparen’.

Kleine beetjes maken veel verschil:  
tips voor thuis
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Uiteraard wil je weten of je energiebesparende inspan-
ningen resultaten opleveren. Je huidige energieverbruik 
in kaart brengen, is de eerste stap. Dat kan digitaal met 
EnergieID, een online monitoringplatform waar je je 
meterstanden van water, gas en elektriciteit eenvoudig en 
gratis kan registeren en opvolgen. 

Dat doet ook Bertrand peeters: “Ik wilde ons verbruik 
minderen, want energie wordt steeds duurder en ik wil 
me bewust zijn van mijn energieverbruik en impact op 
het milieu. Ik wil mijn zoontje een mooie toekomst geven. 
Om te besparen, hebben we onze binnenmuren en dak 
geïsoleerd en letten we op kleine dingetjes. Zo nemen 
we bijvoorbeeld een douche in plaats van een bad. Via 
EnergieID volg ik mijn verbruik nauwgezet op en zie ik 
meteen resultaat. Bovendien helpt EnergieID je bereke-
nen hoeveel je elke maand bespaart. Je kan er ook je 
energieverbruik vergelijken met dat van gelijkaardige 
Mechelse gezinnen of woningen. Echt interessant.”

Al meer dan 6000 Vlaamse gezinnen maken gebruik van 
EnergieID. Doe mee en registreer je  
op www.energieID.be.

Meten is weten: energieID geeft  
inzicht in je energieverbruik
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wist je dat…
… de Mechelaars in 2012 gemiddeld 6,1 ton Co2 
uitstootten? Bij Antwerpenaars, Leuvenaars en 
Gentenaars was dat respectievelijk 4,4, 6,5 en 5,3 ton.

… steden wereldwijd bijna twee derde van alle 
broeikasgassen uitstoten? Daarom kunnen ze het 
verschil maken in de strijd tegen klimaatverandering.

“Ik vergelijk mijn 
energieverbruik met dat van 
stadsgenoten.”



CO2 en fijn stof uit de lucht,  
absorbeert regenwater, isoleert en 
oogt bovendien mooier.”

tony: “Je huis energiezuinig maken, 
hoeft helemaal niet moeilijk of duur 
te zijn. Voor veel energiebesparende 
ingrepen kan je beroep doen op pre-
mies, subsidies en fiscale voordelen. 
En de meeste investeringen verdien 
je op termijn terug. Door energie te 
besparen, boet je trouwens niet in aan 
comfort. Integendeel, energiebespa-

ring en meer comfort gaan hand in 
hand.”

luc: “We vinden het maar normaal dat 
we letten op onze ecologische  
voetafdruk. De klimaatverandering 
is geen ver-van-ons-bed-show meer. 
Denk maar aan de Pukkelpop-storm 
van vier jaar geleden, overdreven 
droge zomers, strenge winters en 
overvloedige regen. Iedereen moet 
zijn verantwoordelijkheid nemen.” 

In 2014 hebben Luc en Tony de kroon 
gezet op hun meerjarenplan om hun 
huis energieneutraal te maken. Geen 
hypermoderne woning, maar wel 
een knus rijhuis waar vooral comfort 
primeert.

luc: “Gespreid over de laatste 15 jaar 
hebben we onze woonst energiezui-
nig gemaakt. We hebben de binnen-
kant, de (valse) plafonds en het dak 
geïsoleerd. De ramen in de voorgevel 
werden vervangen door hoogrende-
mentsglas. We produceren zelf elek-
triciteit met zonnepanelen. Zo voeden 
we onze warmtepomp, vloerverwar-
ming, toestellen en onze elektrische 
wagen. Op jaarbasis produceren we 
meer energie dan we verbruiken. Tot 
slot heeft ons berghok een groendak 
gekregen. Het groen haalt  

“Energiebesparing 
en meer comfort 
gaan hand in hand.”

Het loont om je huis energiezuinig te maken. Denk 
aan de plaatsing van isolatie, hoogrendementsglas 
of een nieuwe stookketel. wil je nog meer doen? je 
kan ook zelf energie produceren.

Luc & Tony wonen in 
een klimaatneutraal 
huis

Maak je woonst 
energievriendelijk

Benieuwd naar het huis  
van luc en tony? 

Donderdag 26.03 (20-22u) geven de heren een korte rondleiding 
door hun energieneutrale woning in de Korte Pennincstraat. Vooraf 
vertellen ze in Den Deigem hoe ze hun woning onder handen 
namen. Er zullen ook leveranciers aanwezig zijn om detailvragen 
te beantwoorden of een oplossing op maat uit te werken voor 
aanwezigen met gelijkaardige plannen. De plaatsen zijn beperkt. 
Inschrijven kan voor 20 maart via milieudienst@mechelen.be of  
015 29 75 49.

Dossier M 
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energie besparen vraagt soms ook om een investering. gelukkig kan je een groene lening aangaan en een beroep 
doen op premies en subsidies die je een financieel duwtje in de rug geven.

Hoe financier ik het?

 Ga voor structurele ener-
giebesparende maatre-
gelen een erg goedkope 
(2 % JKP) of gratis groene 
lening tot 10 000 euro aan 
bij energiepunt Mechelen. 
In maximum vijf jaar tijd heb je de lening volledig terug-
betaald, terwijl je daarna nog vele jaren blijft genieten 
van een lagere energiefactuur. Opgelet: geld lenen kost 
ook geld. t 015 29 78 92 | e energiepunt@mechelen.be |  
w www.mechelen.be/energiepunt

 Profiteer van premies en subsidies. Je vindt overzichten 
op www.energiesparen.be en op www.premiezoeker.be. 
Op www.mineco.fgov.be ontdek je alle fiscale voordelen 
van energie besparen.

 Wil je weten hoe snel energiebesparende investerin-
gen zich terugverdienen? Je kan het berekenen op 
energiesparen.be/energiewinst. Er wordt automatisch 
rekening gehouden met de talrijke energiepremies.

 Zorg er ook als verhuurder voor dat je huurwoning 
energievriendelijk is. Hoe vroeger je ermee begint, hoe 

beter voor je huurders, je portemonnee en het milieu. 
Tegen het jaar 2020 moeten alle daken van huurwonin-
gen sowieso geïsoleerd zijn. Eigenaars die verhuren aan 
een kwetsbare maatschappelijke of financiële doelgroep 
krijgen nu een hogere premie als ze het dak isoleren. 
Meer info:  
www.energiesnoeiers.net > Sociaal dakisolatieproject |  
www.energiesparen.be/sociale-dakisolatie

 Misschien kan je besparen door over te stappen naar 
een andere energieleverancier. Doe de v-test. Hiermee 
kan je eenvoudig de energieprijzen van verschillende 
elektriciteits- en aardgasleveranciers vergelijken:  
www.vreg.be. Wil je hierbij hulp? Ga dan langs bij de 
Energiecel van het Sociaal Huis. Ook wie vragen heeft 
over z’n energiefactuur, kan terecht bij de Energiecel. 
Maak eerst een afspraak via 015 44 51 10 of  
info@sociaalhuismechelen.be.

 Neem deel aan een samenaankoop. Door dakisolatie, 
zonnepanelen, groene energie, … in groep aan te kopen, 
kan je interessantere voorwaarden krijgen en de prijs 
flink drukken. Hou www.mechelen.be en  
www.samengaanwegroener.be in de gaten. 

"Onze ambitie is 
om samen met 
burgers, bedrijven 
en verenigingen, de 
vele initiatieven te 
steunen om zo ons 
doel te bereiken."

Marina De Bie,  
schepen van Klimaat  
en Energie
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Het wagenpark wordt vergroend. Oude en vervuilende 
onderhoudswagens ruimen plaats voor duurzamere, 
elektrische wagens. Die stoten minder CO2 uit, waardoor 
de historische gebouwen in de binnenstad minder snel 
vuil worden. De oude wagens werden ontmanteld en de  
materialen gerecupereerd als nieuwe basisgrondstoffen. 
Daarnaast rijden stadsmedewerkers rond in twee hybride 
wagens en gebruiken medewerkers van het Sociaal Huis 
twee CNG-wagens (aardgas).

Sinds 2009 is de hele stadsorganisatie overgeschakeld 
op 100 % groene energie. Vandaag zijn al zeven stads- 
gebouwen uitgerust met zonnepanelen. Met de opgewek-
te energie kunnen 242 gezinnen een jaar lang bevoorraad 
worden.

Als eerste stad in Vlaanderen schakelde Mechelen over op 
energiezuinige led-technologie voor de openbare verlich-
ting in de binnenstad. In woonwijken werden al een 700-tal 
led-lampen geplaatst. Dit betekent een besparing van 37 % 
elektriciteit. Bovendien kan de led-technologie in de toe-
komst gekoppeld worden aan slimme toepassingen zoals 
dimming ‘s nachts en bewegingsdetectie. De lichtsterkte 
neemt dan toe wanneer er beweging wordt waargenomen. 
Mechelen is met dit project genomineerd voor de ‘Belfius 
Smart City Award 2015’, en heeft een uitstekende kans om 
bekroond te worden als meest creatieve stad op vlak van 
duurzame innovatie.

Tot slot neemt de stad allerlei initiatieven om niet alleen 
de medewerkers, maar ook jou op de fiets te krijgen. 
Denk aan extra fietspaden, Hoogstraat-Fietsstraat, het  
derdebetalerssysteem voor de Blue Bikes aan het sta-
tion, … In de toekomst komen er nog meer fietspaden, 
fietsbruggen en fietsstallingen bij. Momenteel wordt on-
derzocht hoe in het stadscentrum meer fietskoeriers kun-
nen worden ingeschakeld om producten thuis of aan een  
randparking af te leveren.
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om zo snel mogelijk klimaatneutraal te worden, draagt de stad Mechelen ook bij. Het stadsbestuur neemt allerlei 
initiatieven om het eigen energieverbruik terug te dringen. enkele voorbeelden:

Meer info? Surf naar

www.mechelen.be/klimaatneutraal 

Stad geeft goede voorbeeld

Dossier M 
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De passie voor politie werd Yves met 
de paplepel ingegeven. “Mijn vader 
was paracommando en ik had al van 
jongs af de ambitie om hem op te 
volgen. Ik wilde een avontuurlijk le-
ven. Op mijn 16de begon ik een op-
leiding voor legerofficier. Toen mijn 
vader mij vertelde over de nadelen 
van de job, sloeg mijn liefde voor  
paracommando om naar liefde voor 
de rijkswacht. Na een opleiding in de 
militaire school werd ik luitenant.”

Investeren in politie én  
stadsontwikkeling
Yves werkte eerst bij de politie van 
Turnhout. In 2009 werd hij korps-
chef van de Mechelse politie. “Ik 
heb het geluk om in Mechelen voor 
een bestuur te werken dat wil inves-
teren in politie en dat veiligheid be-
schouwt als een basisbehoefte. Ik 
heb hen kunnen overtuigen om een 
pioniersrol te spelen door te inves-
teren in camera’s. Als vader van drie 
kinderen ben ik overtuigd dat we 
meer veiligheid kunnen garanderen 
als we inzetten op technologie. Al 
moeten er natuurlijk duidelijke spel-
regels zijn, zodat we niet vervallen in 

Sinds 1 januari 2015 is 
Mechelen-Willebroek 
één grote politiezone. 
Yves Bogaerts, de 
voormalige korpschef 
van Mechelen, staat 
aan het hoofd. Hij 
ziet de toekomst 
van de politiezone 
rooskleurig - of 
liever blauwkleurig - 
tegemoet.

"Ook na de fusie 
behouden we het 

nauwe contact met  
de burger."

"Mechelen is 
een pionier in 
het investeren in 
camera’s."

een big brotherscenario. Dankzij de 
camera’s arresteren we criminelen 
veel sneller en goedkoper. Vroeger 
haalde ik inspiratie bij de Leuvense 
werkwijzen. Nu komt de politie van 
Leuven regelmatig kijken naar ons  
cameraverhaal.” 

“Onze andere grote sterkte zijn de 
politiemensen met een hart voor  
Mechelen. Zij vangen slachtoffers op, 
zijn steeds alert en bijten zich vast in 
hun zaken. Dankzij hun nauwe band 
met de Mechelaars zorgen ze dat 
jonge risicodaders niet wegglijden in 
de criminaliteit.” 

Politie is niet de enige reden waarom 
de criminaliteit hier in vijf jaar tijd met 
35 % is gedaald. “De investeringen 
in stadsontwikkeling en activiteiten 

“ons korps mag   gezien worden”
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wist je dat …
… Mechelen-Willebroek de  
4de grootste Vlaamse politiezone 
is?

… de nieuwe zone 345 politie-
mensen telt?

… 28 538 misdrijven in 2014 dank-
zij aNpr-camera’s zijn opgelost?

… in Mechelen het aantal diefstallen 
in woningen het afgelopen jaar met 
38 % is gedaald?

… de fietsdiefstallen hier met  
32 % zijn gedaald ten opzichte van 
2013?

Maneblussers 

“ons korps mag   gezien worden”

zijn net zo belangrijk. Op een mooie,  
levendige Bruul voel je je veiliger 
dan in een donkere straat in verval. 
Ook de stadswacht en vrijwilligers-
projecten zoals de buurtvaders zijn  
belangrijk. Een mooi vooruitzicht is 
de opfrissing van het Oud Oefen-
plein, waar de cohesie tussen bewo-
ners wordt versterkt.”

geen enkele Syriëvertrekker
Voor de politie blijft de strijd tegen 
terreur een uitdaging in de toekomst. 

“Maar Mechelen heeft op dat vlak al 
veel geïnvesteerd. Er lopen al lang 
projecten om radicalisering tegen te 
gaan. Als er signalen zijn dat iemand 
aan het radicaliseren is, dan gaan we 
praten met zijn omgeving. Bijvoor-
beeld een sportleraar kan een jon-
gere op andere gedachten brengen. 
Dankzij die aanpak is er nog geen 
enkele Mechelse Syriëstrijder. De 
Mechelse politie heeft ook een goe-
de band opgebouwd met moskeeën 
en de allochtone gemeenschap.  

We hebben steeds een open com-
municatie met ruimte voor dialoog. 
In Mechelen zijn 8000 allochtonen 
van 129 verschillende nationaliteiten. 
Ook het verenigingsleven kan helpen 
om hen allemaal een plaats te geven 
binnen onze gemeenschap.”

De fusie: samen sterk
Vol enthousiasme zal Yves voortaan 
het eengemaakte korps leiden. “Dat 
ik korpschef mag zijn, voelt als een 
erkenning van wat we al hebben 
verwezenlijkt. Dankzij de fusie kun-
nen we in financieel moeilijke tijden 
dezelfde en zelfs betere politiezorg 
geven. Voorheen deden Mechelen 
en Willebroek een aantal dingen 
dubbel. Door efficiënter te werken, 
kunnen we mensen vrijmaken om op 
straat aanwezig te zijn. Politie moet 
buiten zijn. De essentie is dat we 
de nabijheid met de burger blijven  
garanderen.”



18

Je hebt vast al gezien dat de bijna drie kilometer lange werf van het 
stationsproject op volle toeren draait. Ook de architecten zitten niet stil. 
Studiebureau Eurostation voegde een aantal nieuwigheden en verbeteringen 
toe aan het al vergunde ontwerp voor het nieuwe trein- en busstation. 

Het nieuwe stationsgebouw  
onder de loep 

“Op vraag van de spoorweggroep hebben wij het ontwerp 
voor het nieuwe station nog ruimtelijker en efficiënter 
gemaakt, zonder de kostprijs op te drijven”, verduidelijkt 
projectmanager Sam Haccour van EUROSTATION. “Het 
station wordt voor reizigers een uitgekiend verkeers-
knooppunt, waar ze hun tijd nuttig kunnen besteden. 
Denk daarbij niet alleen aan de klassieke broodjeszaak 

of de krantenkiosk, maar ook aan een PostPunt, een 
fietspunt en zelfs een kinderopvang. Het vernieuwde plan 
werd eerst aan de Klankbordgroep voorgelegd. Daarin zit-
ten een twintigtal afgevaardigden van belangengroepen 
uit Mechelen. Elke twee maanden komen ze samen om 
informatie en standpunten te wisselen.”
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(M)aanblik 

"Mechelen gaat sterk vooruit. Het nieuwe station 
wordt comfortabeler, beter toegankelijk en is 
afgestemd op de verwachte mobiliteitsgroei. Ook 
de bereikbaarheid voor voetgangers, fietsers en 
bussen verbetert enorm." 
Stefan Stijnen, voorzitter TreinTramBus

wat zijn de voornaamste 
nieuwigheden? 

• De dakstructuur krijgt gelijklopende in plaats van 
geschrankte golven. De glaspartijen worden door het 
openplooien vergroot zodat er meer licht binnenvalt. 

• Het travelcenter komt centraal in de ruime hal, waar ook 
evenementen kunnen plaatsvinden.

• Er komen meer trappen en roltrappen en minder 
steunpilaren op de 12 perrons. Zo hebben reizigers 
vlotter toegang en kunnen ze makkelijker op-, af- en 
overstappen. 

• De fietsenstallingen bieden plaats aan 5000 fietsen 
en worden verdeeld over twee plaatsen in het 
stationsgebouw.

een nieuw ontwerp,  
een nieuwe maquette

Op basis van het vernieuwde ontwerp zal de zes meter 
lange projectmaquette worden aangepast. Daarnaast is 
een nieuwe maquette gemaakt van het stationsgebouw 
zelf. Die toont nauwgezet hoe het stationsgebouw en de 
ondergrondse parking er vanbinnen en vanbuiten zullen 
uitzien. In maart kan je dit schaalmodel van het stations-
gebouw bezichtigen in de lokettenzaal van het station, 
en vanaf april in het Infopunt van Mechelen in Beweging. 
Voorts zal de stationsmaquette regelmatig meereizen op 
de roadshows van het communicatieteam.

timing
2017 ondergrondse parking klaar 
2018 spoorbypass en tangent klaar
2023 stationsgebouw klaar
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Mechelen in Beweging op kindermaat

Dit stationsproject, met de naam Me-
chelen in Beweging, verwelkomt dit 
voorjaar leerlingen van een twintigtal 
Mechelse scholen. Het communica-
tieteam werkte in samenwerking met 
Mechelen Kinderstad en het Speel-
goedmuseum een gratis workshop 
uit op hun maat. Een leerrijk en leuk 
voorproefje.

Eerst maken de leerlingen in het Inf-
opunt kennis met de grote werken in 
de stationsomgeving. Ze bekijken een 
animatiefilmpje en bestuderen reuzen-
groot werfmateriaal en de bouwma-
quettes. “De bouwtechnieken van het 
stationsproject zijn fascinerend, 
maar kinderen komen 
zelden in contact 
met zulke dingen. 
In dit spelatelier 
ontdekken ze 
misschien 
wel de tech-
nogriet of 
bouwman 
in zichzelf”, 

zegt Ninah Van Aelst, communicatie-
medewerker van Mechelen in Bewe-
ging. “Vervolgens nemen ze de trein 
naar Nekkerspoel. Die gaat natuurlijk 
langs de bouwwerf. Daar krijgen ze een 
zoekopdracht. Onze beestige mas-
cottes Brik en Cactus zitten namelijk 
verstopt op de werf. De volgende halte 
is het Speelgoedmuseum, een speelse 
setting waarin ze hun mini-stationspro-
ject mogen bouwen met een zelfge-
maakte tangent (nieuwe ontsluitings-
weg), spoorbypass (twee extra sporen) 
en stationsgebouw. De museumgids 
leidt de kinderen tot slot door de rijke 
collectie treingeschiedenis.” 

 
Als toemaatje krijgen de 

kinderen het stripal-
bum ‘Brik & Cac-

tus ontdekken 
het stations-
project’ mee 
naar huis. 

op wandel langs 
het projectgebied

Vanaf dit voorjaar zal de Me-
chelse gidsenbond groepen 
rondleiden langs het werfge-
bied. Geïnteresseerden krijgen 
een uitgebreide presentatie 
in het Infopunt, gekoppeld 
aan een bezoek aan de beste 
werfspots zoals spoor 10 en de 
Hanswijkvaart. 

Meer info? Contacteer UiT in 
Mechelen, Hallestraat 2, 
t 070 220 008.

wil je een kijkje nemen op 
de werf? Schrijf je dan in voor 
de digitale nieuwsbrief van 
Mechelen in Beweging en je 
weet als eerste wanneer een 
bezoek op de werf mogelijk 
wordt. 

Infopunt Mechelen in Beweging

Hendrik Consciencestraat 1b
Open: maandag 11-13u, woensdag 12-15u, 
donderdag 16-19u
t 0800 555 75 (tijdens de kantooruren, 
gratis nummer), 
e info@mecheleninbeweging.be. Je kan 
ook een afspraak maken of een presen-
tatie aanvragen voor groepen.

Inschrijven op de nieuwsbrief? 
www.mecheleninbeweging.be 

Volg het stationsproject ook op  
facebook.com/mecheleninbeweging 

Opgelet: tijdens de paasvakantie zal het 
Infopunt gesloten zijn wegens renovatie. 

“Wij zijn thuis ook aan het 
verbouwen, maar de machines 
op de werf van het stations-
project zijn nog veel cooler!”
jules publi 

“Ik begrijp nu veel meer van de 
bouwwerken, misschien wil ik 
later wel architect worden en 

stations ombouwen.”
jules-louis vandecauter  



Het hele jaar door krijg je een indrukwekkende reeks ten-
toonstellingen, lezingen, voorstellingen en andere festivi-
teiten voorgeschoteld. Het voorjaarsprogramma is intussen 
volledig rond. Enkele hoogtepunten:

Hedendaagse kunst
De expo Mixed emotions / gemengde gevoelens (14.02-
26.04) werpt een kritische blik op onze huidige mediamaat-
schappij waarin emoties steeds meer de bovenhand nemen. 
In samenwerking met het Gemeentemuseum uit onze 
Nederlandse zusterstad Helmond toont Cultuurcentrum 
Mechelen het werk van 16 gerenommeerde  
kunstenaars.
Historische citytrip 
De historische tentoonstelling een Hollander in Mechelen 
(30.04-26.07) In het Hof van Busleyden keer je terug naar 
de periode 1815-1830. Een unieke verzameling tekeningen, 
schilderijen, krantenberichten, spotprenten, kronieken 
én een bijbehorende stadswandeling brengen het oude 
stadscentrum, rijk aan architecturale parels en authentieke 
ambachten, weer helemaal tot leven. 

Comedy, literatuur, muziek en veel feest
En dat is nog niet alles: het woordoptreden the pursuit of 
Happiness (22.03) haalt met Ilja leonard pfeijffer,  

tommy wieringa en Dimitri verhulst een echt dream team 
naar het Cultuurcentrum. Ook Spinvis komt naar Mechelen, 
en zowel de Burendag als het Maatjesfeest krijgen voor de 
gelegenheid een wel heel bijzondere invulling.

Ook in de zomer en het najaar staat er nog vanalles te 
wachten. Hou www.hollandsemaatjes.be in het oog of 
steek je licht op aan de balie van UiT in Mechelen  
(Hallestraat 2-4-6).

Cultureel  
feestjaar  
2015
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Hollandse Maatjes 

Het is nu 200 jaar geleden dat 
Mechelen deel uitmaakte van 
het Verenigd Koninkrijk der 
Nederlanden. Bovendien viert 
het Cultureel Verdrag tussen 
Vlaanderen en Nederland 
intussen zijn 20-jarig bestaan. 
Voldoende redenen dus om 
er een fantastisch feestjaar 
van te maken, helemaal in het 
teken van onze sympathieke 
noorderburen, of ook wel: 
onze ‘Hollandse Maatjes’. 

"Met verbondenheid 
als thema kijken 
we samen terug 
naar een roemrijk, 
gedeeld verleden 
en vooruit naar 
een beloftevolle 
samenwerking."

Björn Siffer,  
schepen van Cultuur
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 Welkom in Mechelen

“Mechelen is fundamenteel veranderd 
ten opzichte van tien jaar geleden. 
Onze stad doet het heel goed op 
het vlak van stadsvernieuwing en er 
komen nog veel projecten aan. Dit is 
hét moment om te tonen hoe de stad 
is en hoe ze gaat evolueren. We willen 
geen verborgen parel meer zijn, maar 
met trots tonen dat we een stad van 
de 21ste eeuw zijn. Geïnteresseerden 
kunnen de troeven en projecten 
ontdekken op de klantgerichte website 
van Mechelen Morgen en in de 
nieuwsbrief. Verder staan we ook op 
verschillende evenementen.”

Mechelen troef!
Mechelen Morgen laat zien dat 
Mechelen de beste stad is om te 
wonen én te werken. “Een goed 
evenwicht tussen werk en vrije tijd is 
doorslaggevend bij de keuze van een 
woonplaats en daarvoor is efficiënt 

transport essentieel. Dat Mechelen 
heel bereikbaar is, weet iedereen. 
Bovendien is het een behapbare stad, 
die divers is en een groot aanbod 
heeft aan cultuur en natuur.” Ook voor 
bedrijven valt hier heel wat te rapen 
volgens Walter. “Doordat Mechelen vlot 
bereikbaar is voor pendelaars en de 
Vlaamse universiteiten vlakbij liggen, 
kunnen Mechelse bedrijven meer talent 
aanspreken. Dat geeft hen een grote 
voorsprong bij hun zoektocht naar de 
beste werknemers.”

partners in promotie
“De promotie van Mechelen is niet 
enkel een zaak van de stad. Veel 
partijen hebben er belang bij, denk 
maar aan de vastgoedsector, handel 
en horeca. Deze private partners 
investeren samen met de stad in het 
project, een vernieuwend idee. De 
enige voorwaarde is dat de partners 

even verliefd zijn op de stad als ik 
(lacht).”

Koffie met een klontje info
Vanaf dit voorjaar komt er een infopunt 
in een unieke koffiebar in het mooie 
Clarenhof. “Dat is een symbolische 
plaats, want stadsvernieuwing komt 
hier samen met de vernieuwing van 
de publieke ruimte, zoals de Bruul, 
Botermarkt en Vlieten. In het themacafé 
komen presentaties over projecten en 
er vertrekken wandelingen door het 
Mechelen van morgen. Maar je kan 
er natuurlijk ook gewoon een koffie 
drinken!”

Mechelen Morgen promoot de stad

Mechelen is een prachtige stad. Bovendien is het de ideale woon- en 
werkplek dankzij de ligging in de Vlaamse Ruit tussen Brussel, Gent, 
Antwerpen en Leuven. En dat mag geweten zijn. Het nieuwe initiatief 
Mechelen Morgen promoot de stad bij particulieren en bedrijven. De 
coördinator van het project, Walter Walgraeve, vertelt wat morgen brengt.

Meer info over  
Mechelen Morgen

Schrijf je in op de nieuwsbrief via
www.mechelenmorgen.be

“We 
willen geen 
verborgen 
parel zijn.”
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Welkom in Mechelen 

De Senegalese Lamine verhuisde anderhalf jaar geleden naar 
Mechelen. De Vlaamse Erwin wil een bruggenbouwer zijn. Het 
project Samen Inburgeren bracht hen samen. De bedoeling was om zes 
maanden lang af te spreken, maar daar bleef het niet bij.
Lamine: “Samen Inburgeren zou verplicht moeten zijn. Wie 
naar België komt, heeft mensen nodig die tonen hoe de  
samenleving in elkaar zit. Toen ik hier aankwam, sprak ik 
geen woord Nederlands.” 
“Ik heb het verschil meegemaakt: hij is enorm vooruitge-
gaan”, zegt Erwin trots. “Als iedereen Nederlands leert zoals 
Lamine, kunnen alle nationaliteiten communiceren.”

Al gauw bleek dat de mannen meer gemeen hebben dan 
enkel hun schaterlach. “We hebben allebei een open 
mentaliteit en we willen mensen helpen. Toen ik Erwin voor 
het eerst zag, wist ik meteen dat we goed zouden kunnen 
opschieten. Hij is heel dynamisch, geen typische Belg”, lacht 
Lamine.

Hun eerste afspraak was op de Vismarkt. “Dat is mijn lieve-
lingsplek in Mechelen,” zegt Lamine, “want ik kom uit een 
cultuur waar mensen altijd samen zijn. Maar Erwin heeft mij 
nog meer interessante dingen laten zien, zoals de  
Sint-Romboutstoren en verschillende gebedshuizen.” 

Meer weten over Samen  
Inburgeren in Mechelen?

e sameninburgeren@mechelen.be
w www.mechelen.be/sameninburgeren

“Mijn interreligieuze wandeling vond hij heel speciaal”, vult 
Erwin aan. “Lamine is animist en hij heeft mij veel geleerd 
over zijn religie. We hebben ontdekt dat er geen verschillen 
zijn tussen de godsdiensten: we geloven allemaal in liefde 
en vrede. Onze God is dezelfde. Maar er mogen zeker cultu-
rele verschillen zijn, anders is het hier één pot nat!”

Erwin: “Ons traject is al een tijdje afgelopen, maar we blijven 
elkaar zien. We waren zelfs op elkaars verjaardagen en we 
gaan vaak op stap met vrienden van verschillende nationali-
teiten.” Daar is Lamine heel blij om. “Erwin en ik zitten in een 
nieuwe fase: we zijn nu vrienden en zelfs familie. Ik ken zijn 
mama en zijn broer. De volgende stap is dat Erwin meegaat 
naar mijn mama in Senegal (lacht)!” 

“Wij zijn 
ondertussen 
vrienden 

geworden, en 
zelfs familie.”

Bruggen bouwen & banden smeden



Openingsnacht met 
Baroque Orchestration X
De nacht start met het openingsconcert White Chalk/
Amnesiac. Maak tijdens dit concert kennis met 
‘artist in residence’ Pieter Theuns. Samen met zijn 
13-koppige band B.O.X. brengt hij tijdloze barokke 
orkestraties van popmeesterwerken van PJ Harvey 
en Radiohead. Verwacht geen elektrische gitaren, 
beats of effecten, wel een bigband met klavecimbel, 
theorbe, barokharp, viola de gamba en cornetti.

Leave Us At Dawn brengt later op de avond een 
unieke combinatie van verschillende kunstdisciplines 
mee naar het prachtige decor en de geheimzinnige 
hoekjes van de Oude Mechelse Vleeshalle. Het 
belooft een cultureel en uitgelaten (dans)feest te 
worden!

openingsavond Mechelen hoort Stemmen,  
25.04, 20.15u + 22u, € 15 (€ 10 voor -30 jaar)
Oude Mechelse Vleeshalle, Huidevettersstraat 7
Tickets via UiT in Mechelen, Hallestraat 2-4-6  
t 070 22 28 00, e uit@mechelen.be 
w www.uitinmechelen.be

pop-up! Openingsfeest 
Mechelen hoort 
Stemmen
Nu zijn ze er, en dan weer niet. Op zaterdag 25 april 
duiken er verschillende gratis concerten op in de 
binnenstad. Vanop pleinen en uit smalle steegjes 
zullen allerlei verleidelijke stemmen je toewaaien. 
In het nieuwe koorcafé krijg je dorstlessers en 
optredens van Mechelse koren voorgeschoteld. Het 
Festival van Vlaanderen – Mechelen opent zo het 
voorjaarsfestival Mechelen hoort Stemmen. Dat loopt 
tot en met 17 mei.

openingsfeest Mechelen hoort Stemmen,  
25.04, 13.30-17u, gratis, binnenstad
w www.mechelenhoortstemmen.be
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Betaalbaar  
Onbetaalbaar
Onder de noemer Onbetaal-
baar verzamelen kunstencen-
trum NONA en de Voortgezette 
Opleiding voor Meubelontwerp 
afgedankte materialen. Die 
herwerken ze tot nieuwe voor-
werpen, in lijn met de Mechelse 
meubeltraditie.

Wie wil, kan zo’n nieuw object in huis halen. Op 22 maart 
worden de stukken namelijk verkocht tijdens de Veiling der 
dingen in NONA. Je krijgt niet alleen het herwerkte voor-
werp, maar ook een paspoort van het object mee naar huis.

Duik eens zelf je kelder in, zoek voorwerpen met een 
verhaal en doneer ze aan Onbetaalbaar. Wil je zeker zijn dat 
jouw oude schat een nieuw leven krijgt? Mail dan een foto 
naar tot-uw-dienst@onbetaalbaar.com.

veiling der dingen, 
22.03, 15u, NONA, Begijnenstraat 19-21, t 015 20 37 80  
e info@nona.be, w www.nona.be 
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Sissi in de opera
Welke herinneringen, filmfragmenten en conflicten zag 
Romy Schneider voorbijflitsen tijdens de laatste seconde 
van haar leven? Het antwoord zoeken de makers van  
Elle est moi und töte mich, een opera over de Sissi-actrice.

Om de spanningen in het leven van Schneider op het 
toneel te brengen, wordt de actrice vertolkt door liefst 
drie sopranen: Elise Caluwaerts, Lilith Verhelst en Yvette 
Loynaz. Zij tonen Schneiders innerlijke strijd tussen carrière 
en eenvoudig geluk, tussen de Duitse en de Franse 
identiteit en tussen 
autoritaire of losbandige 
relaties. 

elle est moi und töte 
mich, 23.04, 20.30u + 
26.04, 15u,  
€ 20, NONA, 
Begijnenstraat 19-21
Tickets via UiT in 
Mechelen  
t 070 22 28 00  
e uit@mechelen.be  
w www.uitinmechelen.be

Nationale plantenbeurs
De nationale plantenbeurs in Hombeek is dit jaar aan 
haar 25ste editie toe. Op 26 april wordt de dorpskern van 
Hombeek opnieuw omgetoverd tot een unieke tuin vol 
zeldzaamheden, een ontmoetingsplaats voor iedereen 
met groene vingers. Meer dan 200 standhouders uit 
binnen- en buitenland stellen er hun nieuwigheden op 
tuingebied voor. Speciaal voor deze jubileumeditie zijn 
er optredens van straatartiesten, muziekgroepjes en 
concertbands.

Parkeer je wagen gratis op de grote parking aan de indus-
triezone in Mechelen-Zuid (gps: Kruisbaan, Mechelen).  
Om de 10 minuten komt een gratis pendelbus langs.

Nationale plantenbeurs Hombeek, 26.04, 10-17u,  
dorpskom Hombeek, € 3 (gratis voor -12 jaar)  
w www.groenbeurs.be 

erfgoeddag erf!
Ruim 30 cultuur- en erfgoedorganisaties uit Mechelen en 
regio zetten op zondag 26 april, Erfgoeddag, hun beste 
beentje voor. Het thema Erf! is inspiratiebron voor tal van 
gratis activiteiten. De materie van erven, erfenissen, door-
geven of nalaten krijgt vele gezichten.

Leer in Mechelen en Bonheiden de technieken van het 
kantklossen of verstuur je eigen bericht in morsecode. 
Laat ook je gekoesterde erfstukken schatten. Erfgoedman 
loodst de allerkleinsten door allerlei leuke activiteiten.

erfgoeddag, 26.04, 10-18u, gratis, Mechelen en regio, 
Meer info bij Erfgoedcel Mechelen  
t 015 29 49 10, w www.erfgoedcelmechelen.be,  
www.erfgoeddag.be 



posse leest
Op paasmaandag verandert de dorpskom van Leest in 
een sfeervolle jaarmarkt die duizenden bezoekers lokt. 
Kuier mee langs de vele kraampjes van de handelsmarkt, 
kermis en ambachtenmarkt. Op die laatste vind je onder 
meer een imker, een edelsmid, een lederbewerker en 
een klompenmaker. 

Een andere blikvanger is de dierenmarkt. Daar sta je oog 
in oog met ezels, geiten, schapen, alpaca’s, en sierlijke 
viervoeters zoals het Belgisch trekpaard. En wie kan 
raden hoeveel De Vetten Os weegt, wint een vette prijs!

posse leest, 06.04, 9-17u, gratis, dorpskom Leest  
w www.posseleest.com 
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langste veggietafel  
is terug
De Langste Veggietafel palmt op 16 april voor de zevende 
keer de Grote Markt in. Mechelaars zijn vanaf 17.30u heel 
welkom om er samen hun vegetarische en afvalarme 
picknick op te peuzelen. Oxfam Wereldwinkel serveert de 
drankjes. Straatartiesten zorgen voor de sfeer.

Zo willen Mechelen Klimaatstad vzw en EVA Mechelen vzw 
duidelijk maken dat vegetarisch eten lekker en gezellig kan 
zijn. Bovendien heeft vegetarisch eten een veel kleinere 
impact op het milieu. Om je eigen ecologische voetafdruk 
nog kleiner te maken, kan je spullen meebrengen naar het 
Geefplein. Liefst al stappend of trappend.

langste veggietafel, 16.04, 17.30-19.30u, Grote Markt, 
e info@mechelenklimaatstad.be  
w www.mechelenklimaatstad.be

Klim tot in de nok van de  
Hanswijkbasiliek
Bezoek voor de laatste keer de stellingen van de 
Hanswijkbasiliek, tot helemaal in de nok! Met een gids 
kan je op 27 en 28 maart binnen vanop de stellingen de 
bas-reliëfs van Faydherbe bewonderen. Op 28 maart kan 
je ook de glas-in-loodramen langs de buitenzijde van de 
basiliek bekijken. Er zijn verschillende gidsbeurten tussen 
10 en 16.30u.

Let op: draag stevige schoenen. Deze activiteit is niet 
geschikt voor kinderen of personen met hoogtevrees.

27.03 + 28.03, gratis gidsbeurt na reservatie via  
UiT in Mechelen, Hallestraat 2-4-6  
t 070 22 28 00, e uit@mechelen.be  
w www.uitinmechelen.be
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rommy’s 
grote paas-
eitjeszoektocht
De Paashaas en Rommy slaan 
op 4 april de handen in elkaar 
en organiseren een heuse 
paaseitjeszoektocht! Ben je tussen 3 
en 12 jaar? Kom dan mee paaseitjes 
zoeken in de Kruidtuin! Rommy en 
de Paashaas zorgen samen voor 
Fairtrade-eitjes. Mechelen Kinderstad 
zorgt voor superleuke randanimatie. 
Inschrijven is niet nodig.

Eitjes rapen, 04.04, 10-16u, gratis, 
meer info zoals de locatie op  
www.mechelenkinderstad.be 

Beat Up: een jong  
hiphop-experiment
Youssef en Reda zijn mee verantwoor-
delijk voor de opnamestudio ‘Blackbox 
Studio’ in H30, de artistieke werkplek 
voor jongeren van Cultuurcentrum Me-
chelen. Daarnaast hebben ze een ei-
gen hiphop-muzieklabel, Rendayvous 
Muzik, en maken ze de radioshow 
Urbansoundz bij Project Wolf. 

Alsof dat nog niet genoeg is, organi-
seert het duo in samenwerking met 
H30 en Cultuurcentrum Mechelen 
het evenement BEAT UP op 11 april. 
Noem het een uitdaging. Of misschien 
zelfs een experiment. Want met H30 
en Cultuurcentrum Mechelen als 
coaches, gaan ze aan de slag als pro-
grammator en medeorganisator!

Het evenement vertrekt vanuit hun 
liefde voor hiphop, maar streeft naar 
meer. Hiphop-artiesten bestijgen het 
podium, dansers bestormen de vloer, 
Stikbitchen storten zich er op een 
zeefdrukatelier, … Later op de avond 
neemt Mechelaar DJ Tumult over en 
zet hij het feest nog even voort.

Beat Up, 11.04, Cultuurcentrum  
w www.H30.be  
www.rendayvousmuzik.com
www.cultuurcentrummechelen.be

Mechelen pakt uit met Lenteshopping. Kom de nieuwste collecties 
ontdekken tijdens het weekend van 20 tot 22 maart. Geniet van 
een hapje, een glaasje, modeshows, demonstraties en andere leuke 
attenties tijdens het Lenteshoppingweekend. Het ‘maakproces’ wordt 
extra in de kijker gezet. Maker City, een initiatief van UNIZO, strijkt 
dat weekend neer in Mechelen. Het promoot de maakindustrie in ons 
land via allerhande activiteiten verspreid over de stad. Lees er alles 
over op www.makers.be.

Mechelen heeft een rijkdom aan ‘makers’ in de stad, gaande van 
modeontwerp tot design, van ambachtelijk bereide delicatessen tot 
kunstzinnige creaties. Kom dus zeker een kijkje nemen!

lenteshopping, 20.03 - 22.03, winkels open op zo van 11 tot 18u -  
binnenstad Mechelen. w www.uitinmechelen.be/shoppen 

lente- 
shopping 
stelt makers 
voor



Schade, zwerfvuil, of 
een suggestie over het 
openbaar domein?
Een verzakking in de straat, een omgevallen verkeers-
bord, een zitbank die stuk is, zwerfvuil, … De werklui 
van de stad zijn dagelijks in de weer om deze pro-
bleempjes op te lossen, maar ze kunnen onmogelijk 
alles even snel opmerken. Heb jij een melding, klacht 
of voorstel over het openbaar domein? Geef die dan 
door via www.mechelen.be/meldingen of bel 0800 
20 800. Je kan je melding via de website opvolgen en 
krijgt bovendien een bericht wanneer het probleem is 
opgelost. Suggesties of complimentjes zijn natuurlijk 
evengoed welkom.

gooi vochtige doekjes 
niet in het toilet!
Je kent ze wel: vochtige toiletpapiertjes, doekjes om 
babybilletjes schoon te maken, make-upremoverdoek-
jes, … Werp ze na gebruik niet in het toilet maar in de 
vuilbak. De sterke vezelstructuur breekt namelijk niet af 
wanneer ze worden doorgespoeld. Daardoor kunnen 
ze een verstopping in je toilet, de afvoer en in de riool 
veroorzaken. Bovendien richten ze zware schade aan 
in de pompstations en zuiveringsinstallaties. De doek-
jes klitten samen en vormen proppen in de pompen, 
waardoor ze de normale werking blokkeren. De kosten 
voor de schoonmaak of het herstel van de pompen 
kunnen hoog oplopen. Maar minstens even erg is dat 
er door het uitvallen van de pompen lokaal waterover-
last kan optreden of dat er ongezuiverd afvalwater 
overstort naar de waterloop.

test de bodem van je moestuin of kippenren  
met de steun van ovaM
je eigen groenten oogsten is ontspannend, gezond en 
duurzaam. Maar hoe weet je of je tuin geschikt is als 
ondergrond voor groenten of voor kippen? een bodem 
kan verontreinigd zijn als gevolg van een industrieel 
verleden, dichte bewoning of het drukke verkeer. 
zelfgeteelde gewassen en eieren bevatten dan mogelijk 
ongezonde stoffen. 

Wil je weten of je bodem gezond is voor het kweken van 
eigen groenten en kippen? Neem dan eerst een kijkje in de 
praktijkgids van de Vlaamse overheid via www.gezonduitei-
gengrond.be (te raadplegen vanaf 26.03). De praktijkgids 
vertelt je hoe je groenten kan kweken op een gezonde 
manier en of het aangewezen is een bodemstaal van jouw 
moestuin of kippenren te laten analyseren, afhankelijk van je 
perceel. Mechelaars die de bodem van hun (moes)tuin of kip-
penren willen laten testen op de aanwezigheid van veront-
reinigende stoffen en graag advies ontvangen, kunnen bin-
nenkort tijdelijk aan verminderd tarief (€ 25 voor moestuin,  
€ 45 voor kippenren) een bodemanalyse laten uitvoeren. 

De OVAM draagt bij aan de kosten voor de analyses en 
werkt een praktisch en betrouwbaar advies op maat voor je 
moestuin uit.

Zo krijg je als tuinier de zekerheid dat je op een gezonde en 
veilige manier van je tuin kan genieten. Een bodemanalyse 
aanvragen kan vanaf 27.03. Bodemstalen kunnen binnenge-
bracht worden van 1 tot 30 april 2015. Wees snel, want het 
aantal bodemstaalanalyses aan verminderde prijs is beperkt. 

aanvragen en meer info: dienst Milieu en Landbouw,  
e milieudienst@mechelen.be | t 015 29 75 48 |  
w www.mechelen.be/bodemanalyse
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Huis van het Kind:  
voor al je vragen over je kinderen

voortaan kan je op één plaats terecht met al je vragen 
over de opvoeding, gezondheid en ontwikkeling van je 
kinderen. twee Consultatiebureaus voor het jonge Kind, 
het Inloopteam De Nieuwe weg en de opvoedingswinkel 
bundelen de krachten. ze huizen vanaf nu samen in een 
vleugel van het Sociaal Huis.

wie doet er mee? 
De drie diensten met elk hun eigen specialiteit staan voor 
jou klaar: 
• De Consultatiebureaus voor het jonge Kind volgen de 

gezondheid van kinderen tot drie jaar op. Ze doen pre-
ventieve onderzoeken en beantwoorden je vragen over 
voeding, verzorging, ontwikkeling … Ook toekomstige 
ouders kunnen er terecht.

• Bij de opvoedingswinkel kan je gratis en anoniem al je 
opvoedingsvragen stellen over kinderen en jongeren 
van 0 tot 21 jaar. Verder kan je deelnemen aan cursus-
sen en infoavonden, zoals een workshop positief opvoe-
den over ‘Leren luisteren’.

• Het Inloopteam organiseert onthaal en ontmoetingen 
voor ouders en kinderen tot drie jaar. Je kan er andere 
ouders en hun kinderen leren kennen en ervaringen uit-
wisselen. Medewerkers staan ook klaar voor individuele 
gesprekken. Heb je kinderkleding nodig? Dan kan je er 
ruilen in het ruilhoekje. 

Naast deze drie organisaties zullen enkele partners het 
Huis adviseren, zoals Kind en Gezin, Kind en Preventie vzw, 
Thuishulp vzw, De Lage Drempel vzw en Sociaal Huis  
Mechelen.

preventieve gezinsondersteuning
Huis van het Kind kan ook helpen om de armoede- 
spiraal van kwetsbare gezinnen te doorbreken.  
Medische, psychosociale en pedagogische onder- 
steuning geven kansarme kinderen de mogelijkheid om 
optimaal te ontwikkelen.

wil je meer weten over Huis van 
het Kind?
Kom naar de opendeurdag op woensdag 20 mei, 
maak een afspraak of spring gewoon eens binnen. 

Huis van het Kind, Lange Schipstraat 27, 
t 015 44 52 42, e huisvanhetkind@mechelen.be,
F www.facebook.com/huisvanhetkindmechelen

Goed om weten 

Wil je meer uit je smartphone of tablet halen? Weet je 
graag hoe je kinderen zich veilig online kunnen begeven? 
Wil je bankzaken van thuis regelen met je computer of zelf 
een website maken? Tijdens de Digitale Week maken het 
Sociaal Huis Mechelen, Vormingplus, de Gezinsbond, de 
Opvoedingswinkel, J@M – Jeugdwerk Mechelen en de bi-
bliotheek je wegwijs in de wondere wereld van de digitale 
media. Van 20 t.e.m. 30 april kan je deelnemen aan tal van 
gratis of zeer goedkope workshops. Kijk op  
www.mechelen.be/digitaleweek voor het volledige pro-
gramma en voor meer info. De digitale week is een initiatief 
van LINC- vzw.be.
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Digitale week maakt je wegwijs in digitale wereld
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1 Mechelen verklaart een heel 
jaar lang de liefde aan onze 
sympathieke noorderburen, ook 
wel onze ‘Hollandse Maatjes’. 
Tijdens het startfeest van het 
themajaar draaiden Tom Barman 
en Jules Deelder hun beste 
jazzplaten.

2+3 Tijdens de Dag van 
het Deeltijds Kunstonderwijs 
kon je kennismaken met de 
kunstonderwijsinstellingen in 
onze stad. Je werd verrast met 
optredens, workshops, concerten, 
tentoonstellingen, … Conclusie? In 
Mechelen komt elke creatieveling 
aan z’n trekken! 

4 IJskoud was het, maar de trucs 
van circusschool Circolito waren 
geen koude kunstjes. De leden 
trakteerden omstaanders op een 
vurig spektakel ter gelegenheid 
van hun 15de verjaardag.

5 Als je het Studio Brussel 
vraagt, dan behoort de Mechelse 
band zwartwerk tot de acht meest 
beloftevolle bands van dit moment. 
Het vierkoppige raptalent haalde 
net niet de top 3 van de wedstrijd 
‘De Nieuwe Lichting’, maar bewees 
met nummers als DingDong dat 
ze die podiumplaats op Maanrock 
2015 meer dan verdiend hebben.

 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, e politie@mechelen.be,  
w www.politiemechelen.be
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,  
e brandweer@brandweer.mechelen.be
Storingen en defecten op elektriciteits- of aardgasnet? t 078 35 35 00,  
w www.eandis.be
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, w www.mediwacht.be
Info over huisvuil? Containerpark? ophaling grof huisvuil?  
w www.ivarem.be, t 0800 90 441
Melding over toestand openbaar domein? t 0800 20 800,  
w www.mechelen.be/meldingen
gasgeur? t 0800 650 65
probleem met de watervoorziening? PIDPA, t 0800 903 00, e info@pidpa.be
Klachten over stadsdiensten? Ombudsman t 015 29 75 72, 
e ombudsman@mechelen.be
Sociaal Huis contacteren? t 015 44 51 11, e info@sociaalhuismechelen.be
Huis van de Mechelaar: t 0800 20 800  
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),  
Sjoukje Smedts, Annick Kumbruck, Ninah Van Aelst, Laurie Gadeyne, Vera Denis, 
Tine Van Nieuwenhove, Lieve Jaspaert, Nathalie Bekx, Annelies Senaeve,  
Kevin Goossens, Benson Resseler
Fotografie: Joris Casaer
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/2015/0797/006

vlnr: Katleen Den roover, wim jorissen, walter Schroons, Björn Siffer, Bart Somers,  

Marc Hendrickx, Koen anciaux, Marina De Bie, Bart De Nijn, greet geypen en erik laga

www.mechelen.be/stadsbestuur
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Met kleine inspanningen draag ook 
jij al je steentje bij aan een leefbare 
stad en planeet. Zo kunnen ook 
onze kinderen er zorgeloos  
van genieten.


