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Nieuwe Maan
Opvang vluchtelingen
Buurtscholen boven!
Ondernemende stad

Doe
mee met d
e
wedstrijd e
n
win Meche
lenbons!

OUD EN NIEUW
in Mechelen

Mis de nieuwjaarsdrink niet!

In de kijker

“Dankzij al mijn fans
is mijn grote droom

uitgekomen. Ik kan jullie
niet genoeg bedanken!”

Trots op Hanne, de rosse van K3
Haar naam deed enkele maanden
geleden wellicht geen belletje
rinkelen, maar vandaag kan de
Mechelse Hanne Verbruggen (21)
niet meer naar de bakker zonder
herkend te worden. Vlaanderen
en Nederland zagen massaal
hoe ze het samen met Marthe en
Klaasje schopte tot de nieuwe K3.
Geen wonder, want al vanaf haar
© Jan Smets
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auditie veroverde deze studente
communicatiemanagement en
scoutsleidster met haar spontaniteit
en naturel duizenden harten.
Mechelen wenst ‘de rosse van
K3’ en natuurlijk ook Marthe en
Klaasje 10 000 luchtballonnen vol
succes! Wie weet treedt Hanne ooit
wel op voor eigen publiek op het
Maanrockpodium.

Komaan
Bedankt
Het raakt ons allen. De gruwel
van Parijs, de recente noodsituatie in Brussel, de barbarij in Irak.
We voelen ons kwetsbaar, we
zitten met vragen. We worden
heen en weer geslingerd tussen
angst en woede. Tussen machteloosheid en verontwaardiging.
Met hun aanslagen hopen terroristen dat ze onze samenleving kunnen verdelen. Dat we
elkaar beginnen wantrouwen,
verwijten maken. We mogen
in die val niet trappen. Die
overwinning mogen we die
fanatiekelingen niet gunnen.
Mechelen laat zich al een
tijdje van haar beste kant zien.
Niemand van bij ons werd een
terrorist. Dat is de verdienste
van ons allen. Iets waaraan
we ons mogen optrekken. We
moeten dat ook zo houden,
door over onze verschillen
heen te zoeken wat ons bindt.
De voorbije 15 jaar hebben we
veel geïnvesteerd in politie en
preventie. Dat loont vandaag.
Het maakt ons veiliger. Maar
we deden meer. We bouwden
samen aan de stad waar iedereen thuis is. Ongeacht afkomst
en kleur. Waar niet de afkomst

van mensen maar hun toekomst
telt. Een stad van dialoog en
wederzijds respect. 128 nationaliteiten maar allemaal 100
procent Mechelaars. Dat
heeft ons sterker gemaakt.
Men kijkt dezer dagen
naar onze stad. Soms
lijkt het wel een vuurtoren
in een woelige zee. Dat is
overdreven: ook wij zijn kwetsbaar. Toch tonen we in zekere
zin de weg. Als een moedige
stad, één die geborgenheid
biedt. En dat vraagt van elk
van ons een inspanning: wat
begrip en verdraagzaamheid,
wat openheid en solidariteit.
Mechelen gaat de komende
maanden een 200-tal vluchtelingen opvangen. Slachtoffers van oorlog en gruwel. Zo
nemen we ons deel van de
verantwoordelijkheid op, zoals
de regering dat vraagt. We gaan
die mensen helpen, zonder hen
voor te trekken op andere Mechelaars. We vragen dat ze zo
snel mogelijk Nederlands leren,
werk zoeken of naar school
gaan. Een kordate maar correcte aanpak, eentje van rechten
én plichten. Ook hier kunnen
we het voorbeeld geven.

Bart Somers,
burgemeester

Ik ben al 15 jaar uw burgemeester. Een trotse burgemeester. Op zijn stad en haar
inwoners. Het is hier geen
paradijs op aarde en er loopt
nog veel fout. Maar de
Maneblussers hebben zich
de afgelopen tijd in de kijker
gewerkt. Meer dan ze zelf
beseffen. Als warme mensen,
die schouder aan schouder staan in deze moeilijke
tijden. In al onze kleuren, in
al onze diversiteit zijn we
een inspiratie voor heel ons
land. Bedankt. Elk van u.

Volg Mechelen online!
W www.mechelen.be |

facebook.com/StadMechelen |  twitter.com/StadMechelen & @StadMechelen
 @StadMechelen
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maandvraag

Wat ga je in 2016 zeker doen in Mechelen?

Laila: “Ik wil echt het Speelgoedmuseum bezoeken met mijn vijfjarige
zoontje. Hij is heel nieuwsgierig. Ook
Technopolis lijkt mij een bezoekje
waard, omdat het een educatief aspect
heeft en ook leuk is voor volwassenen!”

Daniella: “Ik bezoek minstens een
keer per jaar ons prachtige Begijnhof
met zijn gezellige huisjes. Nu de stad
zo uitnodigend is met de Bruul, vlietjes,
Botermarkt … hoef ik voor een uitstap
niet meer naar Brugge!”

De Medaille
			Marcel
Kocken
De 80-jarige Marcel Kocken is een van onze langst dienende stadsgidsen.
Hij maakte samen met fotograaf Luc Van Hoeylandt al drie boeken over
de Mechelse geschiedenis. ‘Mechelen, Feiten & Façades’ verscheen in
september 2015. Hoe ontstond zijn liefde voor het Mechelen van weleer?
Marcel: “Toen mijn leraar geschiedenis
in ’48 lichtbeelden projecteerde, sloeg
de vonk over. Mijn ouders en grootouders vertelden altijd verhalen van
vroeger en die zijn blijven plakken.”
Die verhalen deelt hij als stadsgids en
in zijn drie boeken. “Het liefst neem ik
mensen mee naar het Begijnhof. Met
wat uitleg komt de sfeer van vroeger
weer helemaal naar boven.”
Luc: “Als ik met Marcel door de stad
wandel, vertelt hij honderduit over
de bouwgeschiedenis van de huizen
en wie er heeft gewoond. Hij is een
wandelende encyclopedie! Zo kwamen
we op het idee om een boek over de
unieke Mechelse gevels te maken. Oorspronkelijk wilden we 100 huizen opnemen, maar het zijn er 234 geworden.”

“Dankzij ons boek
lopen mensen met hun
hoofd naar boven.”
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Marcel: “Wij hebben meer beschermde
gebouwen dan Brugge, omdat Mechelaars vroeger geen geld hadden voor
renovaties of nieuwbouw. Nu renoveert
de stad gelukkig heel gedetailleerd de
prachtige gevels. Gevels maken een
stad mooi. In de jaren 80 durfde ik toeristen niet langs de krotten van de SintKatelijnestraat te leiden, maar het kan
de mooiste straat van Mechelen worden.
Dankzij de details in ons boek, kijken de
mensen anders naar de gevels.”
‘Mechelen, Feiten & Façades’
€ 49,50, te koop bij de boekhandel

WEDSTRIJD
Wat is de bijnaam van het
huis op de cover?
Stuur je antwoord naar
nieuwemaan@mechelen.be
en wie weet win je een
exemplaar van het boek!

Dominique: “Als Mechelaar moet
je in Kazerne Dossin geweest zijn,
want Mechelen was een verzamelpunt
voor de deportatie in WO II. Ik wil dat
mijn kinderen weten welke rol hun
stad heeft gespeeld.”

Mechelenkenner Marcel
en fotograaf Luc

Komaan
WEDSTRIJD

Hoeveel truien kan
Aurelie over elkaar
aantrekken?
Nee hoor, het vriest niet in het stadhuis. Aurelie, medewerker
van Energiepunt Mechelen, bereidt zich al voor op
Dikketruiendag! Omdat het moeilijk kiezen was tussen al
haar truien, trok ze die allemaal over mekaar aan. Raad jij
hoeveel dat er zijn? Stuur je aantal voor 22.01.2016 door naar
nieuwemaan@mechelen.be of stuur een briefje naar Marketing
& Communicatie, Grote Markt 21, 2800 Mechelen. Wie er het
dichtst bij is, maakt kans op Mechelenbons t.w.v. € 60! Deze
kan je spenderen bij zo’n 180 adresjes in onze stad.
Doe mee! Modieus of niet, trek op 15 februari jouw dikste trui
aan en doe mee aan Dikketruiendag. Zo kan de verwarming
enkele graadjes lager. Dat merk je nauwelijks, maar één graad
minder betekent wel al 7 % minder stookkosten en
broeikasgassen.
Je kan ook met andere eenvoudige handelingen blijven besparen
op energie: doof de lichten als je de kamer verlaat, schakel toestellen uit na gebruik, stel je verwarming goed in … Goed voor de portemonnee en een stap dichter richting een klimaatneutrale stad.

Graven in het Mechels verleden

De vorige wedstrijd werd gewonnen door de
familie Van Fraechem. Zoontjes Rik en Cas zetten
hun rode neus op voor het goede doel en werden
geloot uit de ingestuurde rode neuzenfoto's. Zij
winnen Mechelenbons t.w.v. € 60. Proficiat!

Nieuwe digitale
archiefbank

Nomineer jouw
supervrijwilliger!

Wil je graven in de Mechelse geschiedenis? Dat kan sinds kort
heel snel dankzij www.archiefbankmechelen.be, een nieuwe databank die alle digitale inventarissen vervangt die je vroeger enkel
in pdf-formaat op www.stadsarchiefmechelen.be kon raadplegen.
Via slechts één zoekactie doorzoek je zo circa 30 000 beschrijvingen van stukken uit het Stadsarchief. Zo vind je veel sneller wat je
zoekt en kan je in het Stadsarchief meteen aan de slag.

Sinds 2005 organiseert het stadsbestuur elk jaar
de Stedelijke Prijs voor de Vrijwilliger. Deze reikt
de stad uit aan een persoon en aan een organisatie die zich vrijwillig inzetten binnen Mechelen.
Ook jij kan vóór 15 januari 2016 een kandidaat
voordragen. Dit kan door het formulier Prijs van
de Vrijwilliger 2016 in te vullen en op te sturen
naar het college van burgemeester en schepenen,
stad Mechelen, dienst Wijk- en Dorpszaken, Grote
Markt 21, 2800 Mechelen. Je vindt het formulier
op www.mechelen.be/vrijwilligerswerk. Je kan het
ook aanvragen via 015 29 83 41 of
prijsvoordevrijwilliger@mechelen.be.

Hoe ga ik op zoek?
Surf naar de portaalsite www.stadsarchiefmechelen.be. Van
daaruit kan je verder zoeken in www.archiefbankmechelen.be
(archiefbeschrijvingen), www.mechelsegenealogischebronnen.be
(gedigitaliseerde bronnen, waaronder de burgerlijke stand van
1794 tot 1914) en www.beeldbankmechelen.be (oude foto’s,
kaarten, plannen …).
Volg het Stadsarchief Mechelen online via
www.facebook.com/stadsarchiefmechelen.

De uitreiking vindt plaats tijdens de Week van
de Vrijwilliger (27.02-06.03). De laureaten krijgen
een oorkonde tijdens een plechtige ontvangst.

5

Renovatiegolf Woonpunt

Sociale woningen in het nieuw
Sinds 2010 renoveert de sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt Mechelen aan
een hoog tempo haar sociale woonwijken. Sinds de start werden al 982 woningen
gerenoveerd of gebouwd. De volgende jaren loopt de renovatiegolf onverminderd
verder. Tegen 2020 moet het grootste deel van de renovaties achter de rug zijn.
Waarom renoveren jullie?
Alexander Vandersmissen (voorzitter Woonpunt): “Een groot deel van
onze woningen was sterk verouderd
en beantwoordde niet meer aan de
hedendaagse normen. We maken van
de gelegenheid gebruik om sommige
woningen beter aan te passen aan
ouderen en mindervalide bewoners.
Op enkele plaatsen hebben we woningen moeten slopen en vervangen
door nieuwbouw, omdat ze helemaal
niet meer voldeden aan de oppervlaktenormen en afgeleefd waren.
Bij al onze renovatie- of nieuwbouwprojecten hebben we oog voor meer
duurzaamheid. De woningen worden
stevig geïsoleerd en waar mogelijk
integreren we regenwaterrecuperatiesystemen en hernieuwbare energie,
bijvoorbeeld door zonneboilers.”

Er wordt niet alleen verbouwd, maar
ook ijverig verhuisd. Waar moeten de
bewoners naartoe tijdens de werken?
“We polsen ver op voorhand naar de
wensen van onze bewoners. Willen
ze in de wijk blijven? Willen ze na
de werken nog terugkeren naar hun
woning? Dat laatste kan alleen als de
woning na renovatie nog steeds past
bij hun gezinssamenstelling. Als dat
het geval is, krijgen de bewoners een
tijdelijke woonst en keren ze na de
werken terug naar hun gerenoveerde
woning. Als de renovatie het toelaat,
kunnen bewoners in hun woning blijven tijdens de werken. Dat is dan een
beetje kamperen, maar we helpen
hen zo goed mogelijk.”

Huurders aan het woord:

“We kregen een fonkelnieuw appartement
zonder trappen in de plaats”
Omdat hun appartement moest worden gerenoveerd, verhuisden Gustaaf
Claes (74) en Simone Lauwers (76)
onlangs naar een al gerenoveerd
appartement in dezelfde straat.
“De gebouwen in de Abeelstraat
dateren van eind jaren 60 en waren
helemaal afgeleefd. Woonpunt liet
ons al enkele jaren geleden weten
dat we moesten verhuizen en heeft
ons gedurende het hele proces goed
geïnformeerd, op de hoogte gehou-
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den en begeleid bij de verhuis. Omdat
we verplicht moesten verhuizen,
kregen we drie uur een verhuiswagen
met twee verhuizers ter beschikking.
De laatste weken hebben we alles
uitgepakt en nu zitten we helemaal
op onze plaats. Eerst waren we niet
happig om het appartement waar we
al 45 jaar woonden achter te laten. Nu
alles achter de rug is, zijn we heel blij
met onze fonkelnieuwe stek. Omdat
we verhuisd zijn naar het gelijkvloers,
moeten we geen trappen meer lopen.”

Vooruit(zicht)
Aandacht voor het openbaar domein
Niet alleen de sociale woningen,
maar ook de buurt errond zal er in
de toekomst vaak helemaal anders
uitzien. Alexander: “Waar ook het
openbaar domein wordt heringericht, vragen we de buurtbewoners
steeds naar hun mening en ideeën.
Een omgeving met zitbanken, een
petanquebaan of speeltoestellen? De
architecten proberen er in de mate
van het mogelijke rekening mee te
houden. Zo vernieuwen we samen
met de bewoners een wijk waar
iedereen zich thuis voelt.”

“De grootschalige vernieuwing van
het openbaar domein in verschillende
wijken is heel complex en ingrijpend.
Zo worden op het Oud Oefenplein
momenteel de rioleringen veranderd, nutsleidingen aangepast en de
bestrating vernieuwd. De plannen
voor de heraanleg van het openbaar
domein in Otterbeek en de Mahatma
Gandhiwijk zijn nog volop in opmaak.
We beseffen dat die werken niet
evident zijn voor bewoners en bezoekers, maar het resultaat zal absoluut
de moeite waard zijn.”

Tijdens een inspraakmoment konden
jongeren uit de Gandhiwijk hun
wensen voor het openbaar domein
met graffiti op een muur spuiten.

Volgende sociale woonwijken werden al of worden binnenkort vernieuwd.
Andere wijken volgen nog, zoals Neerheide, Ankerstraat, De Streyp, …
Otterbeek

Bethaniënpolder

Kruisbaan

Galgenberg

Tervuursesteenweg
- Abeelstraat

Tervuursesteenweg Mahatma Gandhiwijk

Tervuursesteenweg - tuinwijk

Oud Oefenplein

Tuinstraat

Nekkerspoelstraat
428-432

De Langhestraat - Spiegelstraat

Schijfstraat-Rusthof
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School in zicht
“Onze school geeft de
maatschappij weer”
Het project ‘School in zicht’ stimuleert
de keuze voor een buurtschool. Een
aantal Mechelse buurtscholen heeft
nu bijna alleen kansarme leerlingen.
Dat wil het project doorbreken. Als
iedereen naar een school in zijn buurt
gaat, moet bovendien niemand meer
kamperen in verafgelegen scholen.
Het eerste jaar was een succes: 112
gezinnen namen actief deel aan het
project en ondertussen doen al 26
scholen mee. Directrice Saskia Van
Aerschot van De Puzzel is blij dat haar
school nu een gemengde buurtschool
is met een rijke waaier aan culturen.

Wat zijn de voordelen van
een buurtschool?
Saskia: “Het is heel praktisch dat
je kinderen naar een nabijgelegen
school gaan. Je hoeft nooit de auto te
nemen en buren kunnen je kinderen
meenemen als je onverwacht moet
overwerken. Bovendien maken je kinderen vriendjes in de buurt, waar ze
kunnen gaan spelen. Het buurtaspect
leeft hier echt. Een schoolfeest is
daardoor ook echt een buurtfeest.”

“Kinderen zien geen
verschil tussen
zwart of wit.”
Waarom is een gemengde
school verrijkend?
“De maatschappij is ook gemengd.
Het is belangrijk dat kinderen in een
realistische omgeving naar school
gaan. Ze leren zo bijvoorbeeld andere
godsdiensten, feestdagen en eetgewoontes kennen en respecteren. Maar
eigenlijk zijn kleine kinderen niet bezig
met verschillen in cultuur of huidskleur.
Ze spelen met elkaar en maken geen
onderscheid tussen zwart of wit.”
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“Niet de leerlingen,
maar de leerkrachten
bepalen het niveau
van een school.”
Hoe is het niveau in de
buurtscholen?
“Niet de leerlingen, maar wel de leerkrachten bepalen het niveau van een
school. Daar ben ik 100 % van overtuigd. De leerkrachten van mijn school
kiezen bewust om les te geven aan
een gemengd publiek en zijn daardoor
heel gemotiveerd en ruimdenkend.”

Hoe kunnen ouders de
scholen leren kennen?
“Op woensdag 17 februari houden we
met de directeurs van alle scholen
een infoavond met een scholenmarkt.
We brengen elk een ouder mee,
die vertelt hoe hij de school ervaart.
Vervolgens kunnen de ouders op de
openschooldagen op 25 februari,
8 maart en 16 maart de scholen bezoeken waarin ze geïnteresseerd zijn.
Samen met andere ouders zien ze zo
de dagelijkse werking.”

“Dit project past perfect
in de visie van ons stadsbestuur: van kleins af alle
Mechelaars verenigen,
ongeacht afkomst, religie, huidskleur of wat dan
ook.”
Marc Hendrickx, schepen van
Onderwijs en Diversiteit

Meer weten?
W www.schoolinzicht.be/mechelen

Gratis publieke wifi
in de binnenstad
Zes op de tien Vlamingen hebben een smartphone en een
tablet. Dat is handig, want met zo’n draadloos toestel ben je
waar en wanneer je maar wil online. Het enige wat je daarvoor nodig hebt is een wifinetwerk of mobiel netwerk, maar
de kosten voor mobiel internet kunnen snel oplopen. Daarom lanceert Telenet samen met Stad Mechelen binnenkort
een gratis wifinetwerk dat zich uitrolt vanaf het station
over de commerciële binnenstad. Zo kunnen Mechelaars
en bezoekers tijdens hun stadsbezoek gratis op internet
surfen en genieten ze van de beste connectiviteit. De uitrol
van het wifinetwerk past in het investeringsprogramma van
Telenet ‘De Grote Netwerf’, waarmee het bedrijf zowel het
vaste als draadloze netwerk nog straffer maakt.

In een eerste fase zorgt dit wifinetwerk ervoor dat jij vaker
gratis op internet kan surfen. Zo kan je kosteloos vanop een
zonnig terrasje je vrienden uitnodigen om erbij te komen
zitten. Of een buitenlandse toerist kan via de gratis 'Visit
Mechelen'-app de stad ontdekken en zijn belevingen delen
via sociale media zonder hoge roamingkosten.

Hoe werkt het?
Iedereen kan binnenkort één uur per dag gratis van dit
netwerk gebruikmaken. Zoek op je toestel naar ‘Gratis wifi
Mechelen’ en meld je aan met je gsm-nummer, Facebookof Gmail-account. Ben je geen klant bij Telenet? Dan kan je
na een uur tegen betaling je internetsessie voortzetten.
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De komende jaren kunnen hierdoor tal van slimme toepassingen worden ontwikkeld voor burgers, bedrijven en het
stadsbestuur. Een greep uit de mogelijkheden:
Door op een anonieme manier inzicht te krijgen in hoe
mensen zich verplaatsen door de binnenstad, kan het
verkeersplan beter worden afgestemd.
Op grote evenementen kunnen sensoren problemen
doorgeven en zo de veiligheid nog beter garanderen.
Sensoren kunnen er ook voor zorgen dat parkeerautomaten zelf problemen signaleren en dat vuilnisbakken
zelf laten weten wanneer ze vol zijn.
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Dossier politieke vluchtelingen

Onze
verantwoordelijkheid
opnemen
Europa wordt geconfronteerd met een nooit geziene asielcrisis. Het Mechels
stadsbestuur neemt zijn verantwoordelijkheid en maakt voor de periode
2016-2019 bijna twee miljoen euro vrij. Met dit geld gaat stad Mechelen
de politieke vluchtelingen zo snel mogelijk integreren maar ook kansarme
Mechelaars ondersteunen. En zorgen we ervoor dat deze asielcrisis geen
negatieve gevolgen heeft op de leefbaarheid van onze stad.
10

Dossier M
Hoe vangt Mechelen
vluchtelingen op?
De eerste opvang
De asielprocedure van vluchtelingen duurt enkele
maanden. Daarom is er nood aan tijdelijke opvang. De
regering vraag van alle gemeenten een inspanning.
Mechelen neemt haar verantwoordelijkeheid op voor
een tweehonderdtal vluchtelingen. De federale overheid vergoedt de kosten voor deze eerste opvang.

M-Power: rechten, kansen en plichten
Zodra mensen erkend zijn als politiek vluchteling, verlaten
ze de asielcentra en kunnen ze zich vrij vestigen in België.
Zij die niet erkend worden, moeten ons grondgebied weer
verlaten. Een aantal van de erkende vluchtelingen zal zich
ook in Mechelen vestigen. We willen hen inpassen in onze
samenleving, op basis van een consequent beleid van
rechten en plichten. Hoe sneller zij zich integreren, hoe
sneller zij bijdragen aan onze samenleving. Net als andere
kwetsbare Mechelaars willen we deze nieuwe stadsgenoten beschermen tegen uitbuiting en misbruik, onder
meer van huisjesmelkers. Op die manier beschermen we
tegelijk de leefkwaliteit in onze stadswijken.
Voor deze tweede opvangfase heeft de stad het
omvangrijke programma ‘M(echelen)-power’ uitgewerkt.
M-power verwijst ook naar het Engelse woord 'empower'.
Dat betekent dat Mechelen de zwakke positie van de
vluchtelingen via dit programma wil versterken.

Een dak boven hun hoofd
Om de verhoogde vraag naar goedkope huurwoningen op te
vangen, wordt het aantal woningen van het Sociaal Verhuurkantoor uitgebreid en worden drie extra medewerkers aangeworven. Deze woningen zijn er voor alle Mechelaars. Politieke vluchtelingen worden niet voorgetrokken, maar door de
uitbreiding van het aantal huurwoningen heeft iedereen meer
kans op een betaalbare thuis. Voorts neemt de stad vier extra
medewerkers aan om streng op te treden tegen huisjesmelkers die voor veel geld verkrotte of verwaarloosde woningen
verhuren en deze kwetsbare stadsgenoten uitbuiten.

Nederlands leren
Inburgeren betekent de fundamenten van onze samenleving
omarmen, zoals de scheiding van kerk en staat en de gelijkheid van man en vrouw. We verwachten ook dat nieuwkomers
onze taal leren. De taallessen Nederlands starten onmiddellijk
en het wordt een van de voorwaarden om een leefloon te krijgen. Door het aantal instapmomenten uit te breiden, kunnen
nieuwe Mechelaars er vanaf de eerste week aan beginnen.
Ook Nederlands leren buiten een schoolomgeving wordt
gestimuleerd. Zo investeert de stad bijvoorbeeld in het project
'After School', dat minderjarige anderstalige nieuwkomers
(12-18 jaar) laat kennismaken met het Nederlandstalige vrijetijdsaanbod. Daarbij leren ze op een ontspannende manier
Nederlands praten en leggen ze tegelijk nieuwe contacten.

Een job vinden
Het stadsbestuur vraagt van iedereen die het kan dat hij
bijdraagt aan onze samenleving, dus natuurlijk ook aan de
nieuwkomers. Een intensief activeringsbeleid moet voorkomen dat mensen te gemakkelijk terugvallen op een uitkering. Iedereen die in Mechelen een leefloon vraagt, wordt
zo snel mogelijk aan een job geholpen. Werkbereidheid
- die dagelijks wordt opgevolgd - is een voorwaarde om in
aanmerking te komen voor een leefloon. Tegelijk creëert
de stad 60 (tijdelijke) jobs om de stap naar de arbeidsmarkt
gemakkelijker te maken.

Psychische ondersteuning
Vele vluchtelingen komen uit traumatische omstandigheden
en hebben een reis vol verschrikkingen achter de rug. Zij hebben nood aan psychische ondersteuning, op de eerste plaats
de kinderen. Daarom breiden PrOS (een samenwerkingsproject voor schoolgaande tieners) en de samenwerking van het
Steunpunt Asiel & Migratie met Solentra vzw (een onderdeel
van de psychiatrische afdeling van UZ Brussel) uit. Het Sociaal
Huis zal samen met Mechelse welzijnspartners ook nog andere projecten voor psychologische ondersteuning uitwerken.
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Steunpunt
Asiel & Migratie
op volle toeren
Het Steunpunt Asiel & Migratie werd 26 jaar geleden
opgericht om vluchtelingen te helpen. Stad Mechelen en
het Sociaal Huis Mechelen financieren de vzw. Omdat de
laatste maanden meer vluchtelingen aanklopten, schonk
de stad 2500 euro noodhulp en budget voor een extra
voltijdse medewerker.

Belal

Stefanie (medewerker Steunpunt): “We zien een enorme
stijging van asielzoekers, vooral uit Syrië en Irak. Omdat
60 % wordt erkend als vluchteling, is het belangrijk om
hen van in het begin te omkaderen. We geven info over de
verblijfsprocedures en bekijken de slaagkans. We bieden
administratieve ondersteuning en bereiden hen voor op
een eventuele terugkeer. Samen met Solentra vzw bieden
we psychologische bijstand aan waar nodig.”
“Een twintigtal vrijwilligers helpen bij praktische zaken:
huizen zoeken, voedsel ophalen, zorgen voor onthaal en
administratie … We zijn gestart met een project waarbij we
aan elk vluchtelingengezin een vrijwilliger koppelen. Die
leidt hen rond in de stad, toont goedkope winkels, gaat
mee naar het stadhuis, of zoekt een leuke vrijetijdsactiviteit
voor de kinderen.”

Ogen geopend
Anderhalf jaar geleden klopten de Syrische Abdeslam,
Fatma en hun drie kinderen aan bij het Steunpunt.

Stefanie

Papa Abdeslam: “Het leven was zwaar en we waren bang
voor de oorlog. Mijn vrouw, die een ernstig hartprobleem
heeft, kwam als eerste naar hier. Daarna volgde ik met de
kinderen. Het Steunpunt heeft ons enorm geholpen. Wij
waren blind en ze hebben onze ogen geopend.”
Zoon Belal: “Vorig jaar heb ik Nederlands geleerd en nu
studeer ik elektriciteit. Het gaat goed: ik krijg 10 op 10 voor
mijn toetsen Nederlands! Dankzij Stefanie van het Steunpunt volg ik karate en ik heb al veel Mechelse vrienden.”

Inburgeren, wat is dat precies?
Nieuwkomers moeten een inburgeringstraject volgen om zich zo goed mogelijk te integreren in hun nieuwe
gemeenschap. Maar wat houdt dat zoal in?
Serge Spoelders (Agentschap
Integratie & Inburgering): “Ten
eerste moeten inburgeraars
Nederlands leren en via een
cursus maatschappelijke oriëntatie
kennismaken met onze samenleving.
Zo leren ze bijvoorbeeld hoe het
openbaar vervoer werkt, waar je
medische hulp vindt, en welke
opvang- en onderwijsmogelijkheden
er zijn. Regelmatig gaan we
met hen op stap. Denk dan aan
een bezoek aan de bib, het
Sociaal Huis, of een historische
stadswandeling in Mechelen.”
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“We besteden veel aandacht aan
waarden, normen, rechten en
plichten. Het is immers belangrijk
dat ze weten hoe een democratie
werkt, wat vrijheid van meningsuiting hier betekent en welke plaats
religie heeft in onze samenleving.”

Een trajectbegeleider begeleidt en
helpt de inburgeraar vanop het moment dat die zich aandient totdat hij
of zij zijn inburgeringsattest behaalt.

“Tot slot krijgen inburgeraars
levensloopbaanoriëntatie. Hiermee
ondersteunen we hen bij het maken
van levenskeuzes. We focussen
zowel op begeleiding naar werk
(i.s.m. VDAB), verdere studies en op
maatschappelijke participatie, zoals

Meer weten over het
inburgeringsprogramma?
Bel 015 28 18 30 of kom langs bij het
Agentschap Integratie & Inburgering
(Prisma vzw is daar nu ook onderdeel
van - Brusselsepoorstraat 8).
Openingsuren: www.prismavzw.be.

deelname aan het socioculturele
aanbod of vrijwilligerswerk.”

Dossier M
Mechelen aan
de Dijle: een
poort, een dak,
een huis

“In Mechelen hoor je wel honderd talen,
van mensen uit zuid en oost.
Ze brengen de zon en de warmte mee,
en op donkere dagen wat troost.
Kijk en luister, voel en begrijp.
Echt leven is leven in verbondenheid.”

Na het zien van de 128 portretten van diverse
Mechelaars op het postgebouw vorig jaar,
schreef Jo Van Schoors, Mechelaar en docent
aan Thomas More, een lied over diversiteit:
‘Mechelen aan de Dijle’.

Beluister Jo’s liedje
‘Mechelen aan de Dijle’
via https://goo.gl/IcgzAX

Jo: “Mijn lied beschrijft de droom van een
multiculturele samenleving, die werkelijkheid
kan worden als mensen zich sterker verbonden zouden voelen. Ik zie multiculturaliteit
als een verrijking. Stel je Mechelen eens voor
met enkel autochtone Mechelaars. Het zou
de stad verengen tot een klein en bekrompen
provinciestadje.”
“Natuurlijk stelt de stroom vluchtelingen Europa
voor grote uitdagingen. Maar mocht ik in die
mensen hun plaats zijn, ik had er ook alles aan
gedaan om mijn gezin en mezelf in veiligheid
te brengen. Wij hebben het geluk dat we in een
welvarend en vredelievend land zijn geboren.
Maar je hoeft maar 100 jaar terug in de tijd te
gaan om te ontdekken dat ook onze grootouders ooit vluchteling waren. Mijn grootouders
vluchtten tijdens WO I zoals zovelen naar
Frankrijk. Dankzij mijn echtgenote, die afkomstig is uit Roemenië, weet ik maar al te goed
wat het betekent om je vaderland, moedertaal,
beroep, familie, vrienden en gewoontes los te
laten en vanaf nul te herbeginnen. Dat wens je
toch niemand toe? Daarom moeten we deze
mensen de hand reiken.”

FACE-IT

‘De Vlucht’ van Theo Blickx

Jo raakte geïnspireerd door FACE-IT, het project dat middels een groot spandoek op het
postgebouw vorig jaar een gezicht gaf aan de
diversiteit in Mechelen. De portretten verwezen naar de 128 landen waar de Mechelaars
hun roots hebben.
Foto rechts: Het standbeeld ‘De Vlucht’ van Theo
Blickx op de middenberm van de Schuttersvest
illustreert de uittocht van de Mechelse bevolking
in 1914. Je ziet een moeder op de vlucht met haar
kind en pasgeboren baby. Zo’n 12 000 tot 15 000
Mechelaars en meer dan 500 000 Belgen
vluchtten toen naar het buitenland.
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Eerste Mechelse pleeggezin vluchtte zelf ooit uit Syrië

“Wij zijn voor altijd dankbaar”
Momenteel worden 169 gezinnen klaargestoomd om in 2016 een vluchteling
in huis op te vangen. Het eerste Mechelse pleeggezin is dat van Rafi Sarko en
Maysaa Shamoun. Zij vluchtten zes jaar geleden uit Syrië en namen onlangs
hun 12-jarige neefje dat alleen was gevlucht onder hun vleugels.
In 2009 werd de situatie in Syrië
onhoudbaar voor Rafi en zijn gezin.
Rafi heeft het nog altijd moeilijk wanneer hij terugdenkt aan zijn vlucht.
“Als christenen kregen we in Syrië de
keuze: moslim worden, weggaan, of
vermoord worden. Ik heb 29 000 euro
betaald aan mensensmokkelaars. De
vlucht die begon via Libanon, Turkije
en Griekenland was een nachtmerrie.
We zaten zeven uur in een rubberen
boot, in stormachtig weer. Ik heb veel
mensen die me dierbaar waren zien
sterven. Als vluchteling weet je dat je
onderweg kan sterven, maar toch heb
je geen andere keuze.”
Aangekomen in België, verbleef het
gezin eerst maanden in asielcentra.
Ze hadden niets. Vandaag toont Rafi
trots zijn zelf gekocht huis dat hij helemaal heeft gerenoveerd. Een gesprek
in het Nederlands loopt vlot. “Vanaf
dag 1 begon ik Nederlands te leren
en een job te zoeken. Nu installeer ik
ramen en deuren en werkt mijn vrouw
in een crèche. Ik heb ook enkele
maanden als vrijwilliger vertaald voor
andere Syrische vluchtelingen.”
De familie Sarko is het eerste Mechelse pleeggezin.

“Gevluchte kinderen
hebben niets meer. Als
je voor eentje kan
zorgen, doe dat dan.”
Vandaag voeden Rafi en zijn vrouw
een extra mondje: dat van hun
12-jarige neefje. Die maakte, samen
met een vrouw die hij amper twee
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uur ervoor had leren kennen, de
oversteek. “Mijn broer had geen geld
om met zijn gezin naar hier te komen.
Hij heeft al zijn centen gegeven om
zijn zoon hier een beter leven te
geven.” Rafi en zijn vrouw denken
eraan om een tweede gevlucht kind
onderdak te geven. “In Syrië hebben
de mensen niets. Ze eten honden,
katten en gras, want er is niets anders. Veel kinderen komen hier aan

zonder hun ouders, want die hebben
al hun geld gegeven in de hoop hun
kinderen een mooier leven te geven.
Deze kinderen hebben alles moeten
achterlaten. Als je voor een extra
kind kan zorgen, doe dat dan.”
“Mechelen is een mooie en levendige stad, waar we ons veilig voelen,
én thuis voelen. Ik zal België en
Mechelen altijd dankbaar zijn.”

Dossier M

Wil jij ook helpen?

Zo kan jij je solidariteit omzetten in daden:
• Meld je aan als vrijwilliger bij het Steunpunt Asiel
& Migratie. Je kan helpen met verschillende taken:
verzamelen van voedsel, het onthaal, administratieve
hulp, ... Wil je nieuwe asielzoekers hun weg helpen
vinden tijdens hun eerste maanden in Mechelen? Op
vrijdag 15 januari om 14u en op dinsdag 19 januari
om 18u is er een infomoment voor geïnteresseerde
vrijwilligers.
Schrijf je in via leen.geys@vluchtelingendienst.be.
Meer info: Steunpunt Asiel & Migratie vzw,
Sint-Romboutskerkhof 1A, T 015 34 07 88,
W www.vluchtelingendienst.be
• Meld je aan als coach voor het project ‘Samen
inburgeren’. Zo help je nieuwe Mechelaars inburgeren.
Er worden duo’s gevormd met een inburgeringscoach
en een inburgeraar. Je spreekt twee keer per maand
af om iets leuks te doen en Nederlands te praten met
elkaar. Zo voelt de inburgeraar zich sneller thuis, leert
hij sneller onze taal en kom jij als inburgeringscoach in
contact met andere culturen.
W www.mechelen.be/sameninburgeren
E sameninburgeren@mechelen.be

• De stad bouwt aan een online platform waar mensen
die anderen willen helpen in contact komen met
mensen en verenigingen met specifieke noden. Ook
mensen met noden zullen hier zinvolle informatie en
hulp krijgen. Hou vanaf februari
www.onsmechelsengagement.be in het oog!
• Vluchtelingen zijn gewone mensen in ongewone
omstandigheden. Ze moeten niet alleen de
gebeurtenissen in het land van herkomst en de
tocht verwerken, maar ook hun weg vinden in deze
nieuwe stad. Hen op een warme manier ontvangen
in Mechelen en hen het gevoel geven dat ze hier
welkom zijn, zal hun latere integratie bevorderen.

• Breng meubels of kledij die je niet meer nodig hebt
(in goede staat) naar de Kringwinkel. Vluchtelingen
die via het Steunpunt Asiel & Migratie naar de
Kringwinkel worden doorverwezen, krijgen er gratis
spullen. W www.dekringwinkel.be
• Doe een gift aan het Steunpunt Asiel & Migratie op
BE47 0012 0743 4980 met vermelding ‘noodhulp’.
Giften worden gebruikt om in de meest dringende
noden te voorzien.
• Verhuur je woning via het Sociaal Verhuurkantoor.
Voor pas erkende vluchtelingen is het heel moeilijk om
een woning te vinden, omdat ze nog geen loonfiche
kunnen voorleggen. Velen moeten eerst hun trauma’s
verwerken, Nederlands leren en werk vinden.
W www.svkbodukam.be
• Word pleeggezin net zoals het gezin van Rafi en deel
je thuis tijdelijk met gevluchte kinderen of gezinnen.
In 2015 alleen al zullen naar schatting 3000 nietbegeleide kinderen en jongeren asiel aanvragen in
België. W www.pleegzorgvlaanderen.be

Inburgercoach Erwin helpt Lamine inburgeren door regelmatig op stap te gaan dankzij het project Samen inburgeren.
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“Een stad zonder

Mechelen eindigde in de top drie voor de titel ‘Ondernemende
Gemeente 2015’ van UNIZO. Dat hadden we te danken aan
het leegstandsproject van de stad en Mest vzw. Starters
zoals Boud kunnen dankzij dat project een betaalbaar
winkelpand gebruiken. Eigenaars van de panden
worden vrijgesteld van leegstandsbelasting.
Toon Diependaele, voorzitter Mest vzw:
“Mest staat voor ‘MEchelse STarters’.
We zijn een laagdrempelige toegangspoort voor wie een zaak wil opstarten.
Onze vzw bestaat nu 2,5 jaar en in die
tijd hebben we 150 aanvragen gekregen en een 40-tal starters op verschillende manieren geholpen. We werken
hiervoor samen met de dienst
Economie van de stad. Zij screenen
elke aanvraag, geven de startersinformatie en bekijken welk initiatief de
starter het best kan helpen.”

Drie slaagfactoren
“Een starter heeft volgens mij drie dingen nodig om te slagen. Ten eerste de
motivatie om je eigen zaak uit de grond
te stampen. Het vergt veel passie om
erin door te gaan. Ten tweede een
doordacht businessplan. Starters krijgen hierover vaak huiswerk mee en we
geven hen toegang tot een online tool
om een plan op te stellen. Tot slot heeft
een starter mensen in zijn omgeving
nodig die eerlijk advies geven.”

Workshops & coaching
“Als een starter bij ons terechtkomt,
bezorgen we hem de juiste adviezen
of doorverwijzing. Mest geeft ook
enkele keren per jaar een workshop
‘Business model canvas’ en we maken
starters wegwijs in cursussen van andere vakorganisaties. Soms koppelen
we een starter aan een coach uit de
ondernemerswereld die zijn problematieken begrijpt. De coach stuurt het
concept en businessplan bij, behoedt
de starter voor naïviteit en stimuleert
zijn creativiteit.”
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Lege panden vervullen
dromen
“Daarnaast hebben we al
voor een 25-tal
(pop-up)winkels een
pand gezocht. We
vormen samen met
de stad een brug
tussen leegstaande
panden en starters
die betaalbare
winkelruimte
zoeken. De eigenaars krijgen een
vrijstelling van
de leegstandsbelasting en de
starters kunnen
in een veilige
omgeving hun
concept testen. Ze
betalen een lage
bezettingsprijs, geen
waarborg en tekenen
via Mest een contract
van korte duur.”

Toon van Mest vzw

“De ingevulde winkelstraten
krijgen zo een aangenaam
karakter en een nieuwe impuls.
De ideale voedingsbodem voor
nieuwe starters! Als je kijkt naar het
aantal pop-ups, voel je dat hier iets
beweegt. Er hangt een aanstekelijke
vibe van mensen die iets willen proberen. Een stad zonder handel is Bokrijk,
waar de tijd is blijven stilstaan. Er moet
altijd een wisselwerking zijn tussen bewoners, handel en recreatie & cultuur.
Mechelen heeft goede initiatieven, die
we moeten blijven innoveren.”

“Je voelt dat
in Mechelen
iets beweegt.”

Maneblussers

handel is Bokrijk”
Van bankier naar
bankverkoper
Boud Verborgt, eigenaar van de interieurzaak Colorfool: “Ik werkte
jaren in een bank, tot ik twee
jaar geleden van de ene dag
op de andere besloot om
mijn eigen interieurzaak
op te starten. Ik was de
eerste die daarvoor
bij Mest aanklopte.
Via hen huurde ik
vijf maanden heel
voordelig een
leegstaand pand
in de Onze-Lieve
-Vrouwestraat.
Ik kreeg een
flexibel contract
met slechts één
maand opzeg
en ik moest zelf
geen huurwaarborg betalen.
Zo kon ik zonder
financiële rompslomp ontdekken
Boud van Colorfool
of ‘winkeltje spelen’
iets voor mij was.
Zonder Mest had ik
dit nooit gedaan.”

Proberen is de
beste leerschool

Workshop ‘Business model canvas’,
17.02, W www.mest.be

“Het is zeker niet voor iedereen weggelegd. Je moet altijd
vrolijk zijn tegen klanten en omgaan met eenzaamheid, onzekerheid
en weinig structuur. Je weet immers
nooit wanneer je inkomsten gaat krijgen of hoe je dag er zal uitzien. Maar
ik zou het niet meer kunnen missen,
want ik heb een probleem met gezag
(lacht)! Ik ben een gelukkigere mens
en een betere man en papa, omdat
ik nooit het gevoel heb dat ik werk.”

“Ik heb nooit
het gevoel dat
ik werk.”
“Doordat het bestuur zo hard aan
de uitstraling van onze stad werkt,
krijgen meer en meer mensen
goesting om hier iets op te starten.
Iedereen wil mee aan de wieg staan
van een topstad en een gevestigde
waarde zijn tegen dat de stad nog
meer aantrek heeft. Mijn advies
voor wie een idee heeft voor een
zaak: doe het meteen. Dat is de
beste leerschool. Als het mislukt,
weet je tenminste dat er alles aan
hebt gedaan. Liever proberen en
falen dan je leven lang klagen dat
je het niet geprobeerd hebt. Begin
wel best klein, zodat je er geen
financiële kater aan overhoudt.”

Winkeliers helpen elkaar
“Mijn zaak is net verhuisd naar
een veel groter pand in de Huidevettersstraat. Ik wil zelf starters
helpen door hen daar een ruimte
te geven. Zo kunnen ze eens iets
tentoonstellen, wat een webshop
niet kan. Bovendien is er dan een
kruisbestuiving van cliënteel. De
eerste starter is Sarah Van Moll,
die met URBANminiSHOP een hele
leuke kinderkledingwinkel verzorgt
in ons pand. In Mechelen werken
winkeliers goed samen en gunnen
we elkaar succes. We maken samen
de straten gezelliger en organiseren
events. De stad nodigt ons regelmatig uit om te brainstormen over wat
beter kan. Hoe meer de handel en
horeca floreren, hoe meer toeristen en investeerders komen. Als
Mechelen blijft groeien, hebben
we Antwerpen niet meer nodig!”
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Eindejaar in Mechelen
Feestend het nieuwe jaar in!
Welkom koning Winter, welkom eindejaar! Een tijd van lekker eten en drinken,
terugblikken en vooruitkijken, maar vooral gezellig samenzijn. Neem je agenda
erbij en noteer de leukste activiteiten van eind 2015 en begin 2016!

Vertier in de Winterbar
De charmante Winterbar Mirage opent
dit jaar opnieuw haar deuren, deze keer
op het binnenplein van het stadhuis. Je
kan er in alle gezelligheid chillen, opwarmen en genieten van winters vertier
met muziek, dansavonden, drankjes en
hapjes om je vingers bij af te likken.
Winterbar Mirage, t.e.m. 03.01,
binnenplein stadhuis, betalend
(sommige activiteiten zijn gratis).
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Wees erbij:
26.12: Kerstbal met Frituur
Paula en dj Marc Baert
30.12: Zing mee met
Kestens & Donnez
31.12: New Year’s eve at the
City Hall
02.01: Let’s Dance met
Ricky Dick Soundsystem
03.01: Café Dansant

Café Ambiance
Het allergrootste en allerwarmste
café van de Vismarkt, dat is Café
Ambiance. Tussen de kerst- en
familiefeesten door toveren heel
wat horecazaken de Vismarkt om
tot één gezamenlijk groot terras
met bakken sfeer, feestmuziek,
lekkers en bijzondere momenten.
Café Ambiance, 26.12 (15-22u) &
27.12 (15-20u), Vismarkt

(M)aanblik
Cadeautjestijd!
Laat je cadeautjes gratis inpakken
Dit jaar geen cadeautjesstress! Wie in de week geen tijd vindt, kan de laatste
cadeautjes inslaan op zondag 27.12 en 03.01. In de inpakbar Club Geluk op
de Botermarkt 12 kan je je gekochte cadeautjes origineel inpakken en even
rustig op adem komen van al dat kerstshoppen. Je vindt er uniek inpakmateriaal, een (hart)verwarmende bar, een buurtwinkel met verse producten
van creatief Mechels talent en winters wonderlijk kinderplezier. Tijdens het
weekend zijn er vertelsels, spelletjes, optredens, dj’s, fotoshoots en kan je er
gaan ontbijten. Inpakken is nog nooit zo leuk geweest! Open t.e.m. 03.01.
W www.club-geluk.be

Cadeautip

240 Mechelenbons te geef
De Mechelse handelaars geven je bij een aankoop een leuke postkaart
met een unieke code op. Daarmee maak je kans op een Mechelenbon van
€ 50! Zo valt er in totaal 12 000 euro te winnen. De
postkaarten zijn oude foto’s van winkelstraten met
speelse elementen van Circus Ronaldo erin verwerkt.
Echte collector’s items!

De Mechelenbon (€ 5, € 10 of
€ 20 of meer) biedt voor ieder wat
wils, want je kan hem uitgeven
bij meer dan 180 adresjes in onze
stad. Te koop bij UiT in Mechelen
(Hallestraat 2-6, naast stadhuis). Op
www.uitinmechelen.be/mechelenbon
vind je een lijst met adressen waar
je bonnen met een glimlach
worden aanvaard.

Zeul niet met je zware winkeltassen
Maak het jezelf gemakkelijk:

"Winkelen in Mechelen
wordt een unieke
beleving. Hier vind je
originele cadeau’s,
sfeer en gezelligheid.”
Katleen Den Roover, schepen van
Economie

• De Shopping Shuttle brengt jou en je winkeltassen van en naar de randparkings.
Je kan elke zaterdag (10-19u) en koopzondag (11-19u) gratis op de busjes hoppen,
zoveel je maar wil. In het weekend zijn de randparkings gratis, en ook tijdens de
week zijn ze goedkoper dan de ondergrondse parkings in het stadscentrum.
• Elke zaterdag en koopzondag kan je je aankopen achterlaten bij de
deelnemende handelaars, of in het inzamelpunt van de ECOkoeriers op de
Botermarkt 12 (inpakbar Club Geluk). Ofwel kom je je inkopen daar voor
18.30u weer oppikken, ofwel brengen de ECOkoeriers ze naar de gratis
randparking Zandpoortvest (tot 19u) of zelfs bij je thuis (tussen 13 en 20u).
Dat kost je € 5. Zo kan je na het shoppen rustig en handenvrij genieten van
Mechelen. Meer info: www.ecokoeriers.be.

Zo geraak je in de stad
• Met de bus: tijdens de koopweekends (27-28.12 & 03-04.01) kan je op de
bussen van De Lijn een Shoppingbiljet kopen. Met dit biljet reis je voor
slechts € 1 van en naar Mechelen! Het Shoppingbiljet is geldig voor reizigers
uit Mechelen, Sint-Katelijne-Waver, Bonheiden, Boortmeerbeek, Zemst, Willebroek, Kapelle-op-den-Bos, Rumst, Duffel en Boom op lijnen naar Mechelen.
• Voor meer info over vervoer met de fiets, het openbaar vervoer, de auto en
parkeren, surf naar www.mechelen.be/bereikbaarheid.

W www.shoppeninmechelen.be
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Feest het nieuwe jaar in!

Feestbussen voor feestneuzen

Het beste feestje op de
laatste dag van 2015?
Dat vind je op de Grote
Markt, waar je met duizenden stadsgenoten
het nieuwe jaar viert!
Radio-dj Sam De Bruyn
en dj’s Sliq & Slim en
Leroy & Tibson zorgen
voor de nodige beats,
het vuurwerk voor de
bijbehorende knallen.
Geen zin om in de kou te staan? Bouw dan een feestje
van oud naar nieuw in de Winterbar Mirage!

Drinken en rijden gaan niet samen. Trakteer jezelf daarom
op een ritje met een feestbus van De Lijn. De stad betaalt
mee opdat deze bussen je tijdens oudejaarsnacht en op
nieuwjaarsdag veilig heen en weer naar je feestbestemming brengen.

Oudjaar, 31.12, 23-03u, Grote Markt

Zelf vuurwerk afsteken?

Eén keer per jaar mag je zonder toestemming van de
burgemeester vuurwerk afsteken: op oudejaarsavond,
tussen 23.30u en 1u. Vermijd ongelukken door steeds
de veiligheidsregels op de verpakking te volgen.
Wil je op een ander moment vuurwerk of bommetjes
afsteken? Dan heb je vooraf toestemming van de burgemeester nodig. Kijk op www.mechelen.be/vuurwerk
voor meer info. Opgelet: het oplaten van wensballonnen is altijd verboden.

Volgende feestbussen brengen je veilig de nacht door:
• Feestbus 1: Mechelen - Duffel - Lier
• Feestbus 2: Mechelen - Rumst - Aartselaar Groenplaats Antwerpen
• Feestbus 282: Mechelen - Zemst - Vilvoorde
• Feestbus 284: Mechelen - Boortmeerbeek - Haacht Herent - Leuven
NIEUW!
• Feestbus 15 : Veemarkt - Nekkerspoelstraat - Grote
Nieuwendijkstraat - Boerenkrijgstraat Nekkerspoelstraat - Veemarkt - Station - Hombeek Leest - Heffen - Battel - Station - Veemarkt.
Alle bussen rijden elk uur. Met een feestbiljet reis je onbeperkt met alle bussen en trams van De Lijn vanaf 18u op
31 december tot en met 1 januari.
Gratis feestbiljetten kan je afhalen in het Huis van
de Mechelaar en in Villa32. Haalde je op
voorhand geen gratis feestbiljet af?
Geen nood, je kan ze de dag zelf ook
gewoon kopen bij de chauffeur of
vooraf in de Lijnwinkel.
W www.delijn.be/oudejaar

Samen klinken op
het nieuwe jaar
De stad trakteert alle Mechelaars op een hapje, een
drankje en een gezellige streep muziek om 2016 goed
in te zetten. Samen klinken we op het nieuwe jaar, een
blakende gezondheid, de nodige portie liefde en een
dikke schep geluk erbovenop. Ook Bart Somers doet
als burgervader zijn goede voornemens uit de doeken.
Neem je kindjes mee, want Mechelen Kinderstad zorgt
voor verrassende activiteiten!
Nieuwjaarsdrink, 03.01, 11-13u, Grote Markt

Alle informatie, details en de volledige winterprogrammatie:

www.mechelenhoudtjewarm.be - #mhjw
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Gezocht

Het Huizeke en nieuw
cultuurcafé zkn. uitbaters
Altijd al gedroomd van je eigen café, pannenkoekenhuisje of koffiebar?
De stad Mechelen is op zoek naar privé-uitbaters voor twee horecagelegenheden
op toplocaties: ‘Het Huizeke’ in het groene Tivolipark en het gloednieuwe
cultuurcafé bij DE MAAN in de schaduw van de Sint-Romboutstoren.

Het cultuurcafé
bij DE MAAN
Word jij de komende vijf jaar de nieuwe uitbater van het
cultuurcafé aan het Cultuurplein? Redenen genoeg om
volmondig ja te zeggen tegen de plek in de schaduw van
de Sint-Romboutstoren.

Het Huizeke
in Tivolipark
Domein Tivoli is een prachtig, goed gelegen park dat
jaarlijks kan rekenen op veel bezoekers. Je vindt er een
kinderboerderij, wandelpark, educatief groen en heel wat
speelmogelijkheden.
‘Het Huizeke’ ligt vlak naast de speeltuin van het park,
waar kinderen zich het hele jaar kunnen uitleven. De stad
wil voor ‘Het Huizeke’ een bestemming die aansluit bij de
activiteiten en bezoekers van de speeltuin. De inrichting
van het pand, uit te voeren door de uitbater, moet bijgevolg ook hierop afgestemd zijn met o.a. kinderstoeltjes,
aangepaste kindertoiletten, versnaperingen, … Kortom
een plek waar het leuk vertoeven is voor kinderen en hun
ouders. Bovendien ook met een maximaal behoud van de
cultuurhistorische waarde van het pand.

Het Cultuurplein is namelijk dé ontmoetingsplek voor cultuurminnende Maneblussers. En dat zijn er heel wat. Zij
verzamelen er voor theater-, film- en muziekvoorstellingen en beiaardconcerten. Dat kan omdat het Cultuurplein
open, multifunctioneel en autovrij is. Bovendien grenst
het plein aan het Cultuurcentrum, de Academie voor
Beeldende Kunsten, het Stedelijk Conservatorium voor
Muziek, Woord en Dans en aan beeldsmederij DE MAAN.
Stad Mechelen en het Autonoom Gemeentebedrijf
‘Mechelen Actief in Cultuur’ (AGB MAC) hebben ook de
ambitie het aanbod aan activiteiten op het Cultuurplein
de volgende jaren nog gevoelig uit te breiden. Daar zal
ook het cultuurcafé van profiteren.
Geïnteresseerde uitbaters kunnen zich kandidaat stellen
t.e.m. 19 januari 2016 om 11u. Meer info:
Herwig De Lannoy, zakelijk leider AGB MAC,
T 015 29 80 43, E agbmac@mechelen.be.

‘Het Huizeke’ wordt in concessie gegeven voor een
periode van 17 jaar. Geïnteresseerde uitbaters kunnen zich
kandidaat stellen t.e.m. 16 februari 2016. Raadpleeg de
voorwaarden voor deze concessie via
www.mechelen.be/concessie-het-huizeke.
Meer info: dienst Vastgoed, T 015 29 75 08,
E vastgoedbeleid@mechelen.be.
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Meer investeringen,
Elk jaar maakt het stadsbestuur een begroting op. Daarin worden belastingtarieven
vastgelegd, schatten ze hoeveel inkomsten de stad zal krijgen en bepalen ze waarin
ze dat geld gaan investeren. Daarnaast stellen ze een financieel meerjarenplan op,
om te zien welke impact de begroting heeft op de inkomsten en uitgaven van de
komende jaren. In 2016 ligt het accent op veiligheid, het Sociaal Huis, de wateroverlast, de asielcrisis, openbare netheid en Mechelen als winkelstad. Ondanks
extra uitgaven en investeringen schaft het bestuur de algemene gemeentebelasting
af en wordt het tarief van de onroerende voorheffing (‘grondbelasting’) verlaagd.
De stad kan zowel investeren als belastingen verlagen door efficiënter te werken, maar ook door te profiteren van de
positieve flow waarin Mechelen zit: een aantrekkelijkere stad op vele vlakken heeft ervoor gezorgd dat het gemiddelde
inkomen van de inwoners gestegen is, wat meer belastingopbrengsten oplevert, wat toelaat meer te investeren, …

19 miljoen extra investeringen
Wie de laatste jaren in Mechelen komt, merkt het meteen: Mechelen is een stad die veel investeert. In 2015 had Mechelen al het
grootste investeringsbudget van alle centrumsteden. In het nieuwe meerjarenplan staan voor 19 miljoen euro extra investeringen
om de leefkwaliteit te verhogen. Dat betekent dat de stad over de volledige periode 2014-2019 265 miljoen euro investeert,
met het Sociaal Huis en autonome gemeentebedrijven inbegrepen zelfs 337 miljoen.

Veiligheid en politie
Veiligheid en politie blijven een prioriteit. Dankzij de fusie met
politiezone Willebroek kunnen we de kosten delen. Ook de
federale overheid doet een duit in het zakje. Het budget dat
Mechelen voorziet voor 2016 is het geld dat nodig is als het
volledige korps 365 dagen werkt. In de praktijk is dat nooit
het geval en zal het uitgegeven bedrag dus lager liggen.
dotatie Politie

2016
€ 23 762 040

2017
€ 18 353 546

2018
€ 23.180 434

2019
€ 23 666 156

Bouwen aan het Sociaal Huis
De stad investeert de komende jaren meer en meer in het
Sociaal Huis. Dat is nodig om armoede te bestrijden, vergrijzing op te vangen en sociale cohesie te versterken. Ook naar
het activeren van leefloners gaat een deel van het budget.
dotatie Sociaal Huis

2016
€ 12 335 661
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2017
€ 13 557 912

2018
€ 16 261 186

2019
€ 14 629 841

Wateroverlast indijken
Door de opwarming van de aarde krijgen we vaker te
kampen met noodweer en wateroverlast. Daarom wil het
bestuur de capaciteit van het riolerings-, afwaterings- en
pompsysteem uitbreiden. Naast het jaarlijks voorziene
bedrag van 147 410 euro maakt het bestuur voor 2016
2 miljoen euro extra vrij.

Begroting

minder belastingen
Afschaffing algemene
gemeentebelasting
Terwijl het bestuur investeert, probeert het tegelijkertijd
om de belastingen te verlagen. In 2000 was Mechelen
nog de duurste centrumstad qua belastingen, vandaag
zijn we bij de besten van de klas.

Openbare netheid
De tijd dat Testaankoop Mechelen als vuilste stad van
Vlaanderen bestempelde, ligt ver achter ons. Mechelen
investeert veel in stadsvernieuwing en die vernieuwde pareltjes houden we natuurlijk netjes. Door de crisis daalde het
budget, maar nu is er opnieuw ruimte voor 1 028 133 euro
extra onderhoudsbudget. De grootste hap uit dat budget
gaat naar drie extra medewerkers voor het onderhoud van
het openbaar domein en zes nieuwe gluttons: elektrische
zuigmachines om de straten schoon te houden.

Stadsfestival Oprecht.Mechelen
De vzw mmmMechelen Feest organiseert het komende jaar
een grootschalig stadsproject naar aanleiding van 400 jaar
rechtbank in het Hof Van Savoye. In totaal gaat er de komende vier jaar 2 325 000 euro naar het project.

• In 2016 betaal je niet langer algemene gemeentebelasting. Dat betekent dat elk gezin jaarlijks 60 euro
bespaart en elke alleenstaande 40 euro.
• De opcentiemen op de onroerende voorheffing dalen
van 1550 naar 1510. Opcentiemen zijn het deel van
de onroerende voorheffing dat naar de gemeente en
provincie gaat waarin je onroerend goed ligt.

Een gemiddeld Mechels gezin zal
dankzij deze ingrepen ongeveer
100 euro per jaar winnen.
De stad heeft een reserve voor nog extra belastingverlagingen in 2017, 2018 en 2019. De belastingverminderingen zijn mogelijk omdat de stad efficiënter werkt.
Bovendien trekt Mechelen meer mensen en bedrijven
aan, die de stad extra belastingsinkomsten bezorgen.
Daarnaast stijgt het gemiddelde inkomen van Mechelaars sneller dan het Vlaamse gemiddelde, waardoor ze
meer bijdragen aan de stadskas. Een positieve spiraal!

De asielcrisis
In het dossier van dit magazine (p. 10) lees je dat de stad
extra investeert in de opvang en integratie van vluchtelingen. Zo kunnen ze sneller op hun eigen benen staan en
hun steentje bijdragen.

Mechelen Winkelstad
Om het hoofd te bieden aan concurrenten zoals Uplace
versterkt de stad de aantrekkelijkheid van haar commercieel centrum door ruim 500 000 euro te investeren in bereikbaarheid, parkeergeleiding, thuisbezorging aankopen,
stimuleren e-commerce, terrassenzone, infoborden, …
Meer weten? De gedetailleerde begroting en het budgettair
meerjarenplan vind je na goedkeuring ervan door de gemeenteraad op www.mechelen.be > Bestuur > Beleid > Begroting.

"Lagere belastingen voor burgers
en bedrijven,
nieuwe investeringen en schuld
onder controle. In
Mechelen kan het
allemaal tegelijk."
Walter Schroons,
schepen van Financiën
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UiT met Hollandse Maatjes
Humor swingt!
Muziekkomiek Hans Liberg komt
voor het eerst in zijn carrière naar
Mechelen. Kom dus zeker kennismaken met deze muzikale wervelwind,
die muziek en taal moeiteloos
combineert. Vleugelpiano, gitaar en
trommels: Liberg gebruikt ze allemaal om jou van verrassende humor
te bedienen. In de voorstelling Jazz
& Pop Up Comedy laat hij zich bovendien van zijn jazzy kant zien en
bewijst hij dat humor swingt.
Jazz & Pop Up Comedy. Humor
that swings, 11.02, 20.15u, € 28,
Stadsschouwburg, T 070 22 28 00,
E uit@mechelen.be,
W www.uitinmechelen.be

Jazz brandt!
Een goed recept moet je niet veranderen en daarom tast het jazzfestival
BRAND! ook dit jaar de grenzen van de hedendaagse jazz af. NONA
en Cultuurcentrum Mechelen zetten opnieuw avontuurlijke muzikanten
op de affiche, maar geven deze tweede editie van het festival ook een
Nederlands tintje.
Zo gaat het uitstekende Nederlandse Jasper Blom Quartet aan de slag
met trompettist Bert Joris. Drummer Teun Verbruggen vormt dan weer
een nieuw trio met Eric Boeren en Wilbert de Joode, al jarenlang vaste
waarden van de Nederlandse jazz. En dan is er nog de ontmoeting
van oude bekenden Fred Van Hove en de naar Mechelen uitgeweken
Nederlander André Goudbeek.
BRAND!, 12+13.02, € 20 > 25, NONA + Cultuurcentrum +
Sint-Romboutskathedraal, T 070 22 28 00, E uit@mechelen.be,
W www.uitinmechelen.be
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Bier, vrouwen weten waarom
Vrouwen speelden een belangrijke rol in de Mechelse brouwgeschiedenis.
Dat ontdek je dankzij de belevingsgids Bier in Vrouwenhanden. Daarin lees je
bijvoorbeeld waarom Keizer Karel zijn geduld verloor in Brasserie Den Beer en
hoe het zat met het zakeninstinct van de Begijnen. De belevingsgids maakt met
de hulp van biersommelier Sofie Vanrafelghem ook korte metten met clichés,
zoals ‘van bier word je dik’. Daarna zin in een biertje? Op het Proefplan dat je
gratis bij de belevingsgids krijgt, vind je 31 zaken die een lekkernij in combinatie
met bier aanbieden.
Belevingsgids Bier in Vrouwenhanden, € 3,50, te koop bij Toerisme Mechelen,
Hallestraat 2-4-6, T 070 22 00 08, E toerisme@mechelen.be,
W toerisme.mechelen.be

Vaklui in de
Nekkerhal
Meer dan 250 vakmannen en
-vrouwen helpen je tijdens de
beurs Wonen 2016 met je bouwof renovatieplannen. Bekijk, voel,
keur en vergelijk hun aanbod
én koop daarna je keuze met
beurskorting. Uitrusten doe je in
de stijlvolle Bistro met chef Marc
de Voogt (Ostend Queen) aan
het fornuis of in het Beurskaffee.
Maak er dus gerust een
daguitstap van!
Wonen 2016, 23 > 31.01, € 0 > 7,
Nekkerhal, W www.wonen.eu

Liefde? Lachen!
Van de onhandigheden die de
liefde met zich meebrengt tot de
krankzinnige situaties waarin mensen
door diezelfde liefde belanden.
Saint Amour behandelt ze dit jaar
allemaal. Hoe kan het ook anders als
het thema Funny Valentine is? Zoals
steeds klimmen behalve auteurs ook
muzikanten op het podium en worden
hun optredens afgewisseld met
filmfragmenten.
Funny Valentine – Saint Amour,
12.02, 20.15u, € 20, Stadsschouwburg,
T 070 22 28 00, E uit@mechelen.be,
W www.uitinmechelen.be

Champagnedagen zijn terug
Een goed glaasje bubbels gaat er altijd in, nietwaar? Geniet dus nog even na
van de feestdagen tijdens de welbekende Champagnedagen. Die vinden dit
jaar plaats in Martin's Patershof, waar je kan proeven in een hemels interieur.
Zet je lippen dus aan een glas bubbels uit een zeer exclusieve champagneselectie, eventueel met een bijbehorend kaas- of degustatiebordje. Dit allemaal
aan zeer democratische prijzen.
Champagnedagen, 09+10.01, 13 > 21u, € 3, Martin's Patershof, T 015 46 46 46,
E mph@martinshotels.com, W www.martinshotels.com
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Dag én Nacht van het Kunstonderwijs
Het Mechelse kunstonderwijs heeft een ‘Hart voor Beiaard’,
een ‘Passie voor podiumkunsten’ en wil ‘Kunst voor iedereen’ toegankelijk maken. De Academie, de Beiaardschool
en het Conservatorium trekken op zaterdag 27 februari
2016 dan ook alle registers open voor een Dag én Nacht
van het Kunstonderwijs.
Vanaf 13.30u ben je welkom in het Cultuurcentrum, het
Conservatorium, de Academie en zelfs op de beiaard van
de Sint-Romboutstoren. Op deze locaties vind je een heuse
instrumentenmarkt, demolessen dans, workshops animatiefilm met iPads, demonstraties beeldhouw-, schilder- en
glaskunst en veel meer! Ook de legendarische komedie
‘Boeing Boeing’ wordt opgevoerd.
Tussendoor kan je terecht bij de leerkrachten en secretariaten voor alle informatie over het ruime studieaanbod.
Vanzelfsprekend kan je op adem komen in de cafetaria of
cava- en oesterbar. Om 17u volgt de prijsuitreiking van de
Kleine Prijs Ernest Albert voor Schilderkunst.
Alsof dat nog niet voldoende is, sluit de opendeurdag af
met een dansfeest in het Cultuurcentrum, met livemuziek
én dj-sets met verrassende gastoptredens. De Nacht van
het Kunstonderwijs zal nog lang nazinderen!
Dag en Nacht van het Kunstonderwijs, 27.02, 13.30 >
na 24.00u, gratis, Cultuurcentrum + Conservatorium +
Academie + Sint-Romboutstoren,
W www.academiemechelen.be,
www.conservatoriummechelen.be,
beiaardschool.mechelen.be

Mechelen viert carnaval
Het Mechels Karnaval Komitee viert
zijn 4 x 11-jarig jubileum. Want een
44ste verjaardag kan niet zot genoeg
zijn! Je mag je feestneus twee keer
bovenhalen in één weekend. Op
zaterdag 27 februari is er namelijk al
een verrassingsoptreden op de Grote
Markt. De carnavalstoet zorgt een dag
later voor ambiance in de binnenstad.
Eerst is het de beurt aan de
kinderen. Zij zijn op 14 februari al
welkom op het Kindercarnaval in
het Cultuurcentrum. Daar kunnen ze
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genieten van de Toeternitoe-show
en de goochelnummers van Clown
Michaël. Ze ontdekken er ook wie de
nieuwe Jeugdprins en -prinses van
Mechelen zijn.
Kindercarnaval, 14.02, 14.11u, gratis,
Cultuurcentrum,
E deknullen@gmail.com,
W www.mechelenkinderstad.be
Carnavalstoet, 28.02, 15.11u, gratis,
binnenstad, T 015 20 30 58,
E mkk@outlook.be

Dunja in Café Malvine
Dunja Mees hoeven we je niet meer voor te stellen. Na
haar passage in de finale van The Voice van Vlaanderen
werd ze van de ene dag op de andere een bekendheid.
Ze verzamelde een aantal uitstekende muzikanten rond
zich en zal daarmee nog een keer het dak van Café
Malvine eraf blazen.
Dunja & full band, 23.01, 20u, € 11, Zaal Gretry,
Kazernestraat 6, Heffen, T 0477 27 03 73,
W www.cafemalvine.be

Alles wordt niets
Het hoofdpersonage van voorstelling ‘De gestolen
vrouw’ heeft alles. Een kind, een man, een job, een huis.
Op een dag wordt het oorlog. Een oorlog waar zij het
slachtoffer van is. Ze wordt opgepakt en opgesloten
in een vrouwenkamp. Daar raakt ze alles kwijt. Haar
man, haar zoon, haar juwelen en als laatste zichzelf. De
gestolen vrouw is een intiem portret van een krachtige
vrouw geconfronteerd met het einde van zowat alles dat
ze had in het leven.
De gestolen vrouw, 14 + 15.01 & 05 + 06.02, 20.30u,
€ 2 > 12, theater M, Oude Brusselsestraat 10-12,
T 070 22 28 00, E uit@mechelen.be,
W www.uitinmechelen.be

Alle vrijetijdsinfo en tickets: UiT in Mechelen,
Hallestraat 2-6, 2800 Mechelen, T 070 22 28 00,
E uit@mechelen.be, W www.uitinmechelen.be,
F www.fb.com/UiTinMechelen

Schrijf je in op de nieuwsbrief van UiT in
Mechelen en blijf zo wekelijks op de hoogte van de
vrijetijdsactiviteiten in Mechelen. Meer info vind je op
www.uitinmechelen.be.

Jouw activiteit hier?

UiT in Mechelen promoot ook gratis de vrijetijdsactiviteiten die jij organiseert. Het enige dat je daarvoor
hoeft te doen, is de info over jouw activiteit invoeren in de
UiTdatabank (www.uitdatabank.be).

De aankondiging komt dan automatisch op de website
van UiT in Mechelen. Wie weet wordt jouw evenement
ook hier aangekondigd.
Meer info op www.uitinmechelen.be/uitdatabank.
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Help het klimaat
samen met je buren
Ben je de negatieve berichten rond de klimaatverandering beu? Wil je zelf actie ondernemen om het tij te doen
keren? Stad Mechelen geeft haar
inwoners de kans om mee initiatieven op poten te zetten, door
subsidies uit te reiken voor
klimaatgerichte projecten
die je samen met je buren
onderneemt (max. 5000
euro per project). Samentuinen, coöperatieve warmtenetten, collectieve renovaties,
autodelen, … Het is slechts een
greep uit mogelijke duurzame projecten die je met de buurt kan organiseren om jullie steentje bij te dragen voor een beter klimaat.

Nieuwe invulling voor
ingangspaviljoenen
Kruidtuin
De twee paviljoentjes aan de toegang tot de Kruidtuin
in de Bruul krijgen een nieuwe functie. In het rechtse
paviljoen is zopas de kleinste koffiebar van de stad
geopend. De uitbaters van koffiebar Kaffee Ine in
de Onze-Lieve-Vrouwestraat, hebben het gebouwtje
omgetoverd tot een take-away koffiepunt. Handig
voor iedereen die dagelijks de as Grote Markt-station
bewandelt. Ook het linkerpaviljoen krijgt een nieuwe
invulling. Momenteel worden nog verschillende
mogelijkheden onderzocht.
Wist je dat... de ingangspaviljoenen dateren uit de 17de
eeuw en restanten zijn van het poortgebouw van de
voormalige Commanderij van Pitzemburg, het huidige
Koninklijk Atheneum? Vorig jaar nog liet de stad de
twee beschermde monumenten opknappen.

Wil jij ook iets doen? De dienst Duurzame Ontwikkeling
en Energie denkt samen met jou na over wat kan. Neem
contact op via duurzame.ontwikkeling@mechelen.be.
Het volledige subsidiereglement vind je op
www.mechelen.be/klimaatneutraal.

Verzamelplaatsen voor
kerstbomen
Heeft je kerstboom na de feestdagen zijn werk
gedaan en wordt hij bedankt voor bewezen diensten? Dan kan je je boom naar een van de
22 verzamelplaatsen brengen die de stad
Mechelen neergezet heeft. Een overzicht
vind je op www.mechelen.be. Tot 31
januari kan je je kerstboom in deze
opvangbakken deponeren.

Zoek je secundaire school op de Onderwijsbeurs
Zit je in het vijfde of het zesde leerjaar? Ben je op zoek naar
een secundaire school in het Mechelse? Spring dan samen
met je ouders binnen op de Onderwijsbeurs. Je maakt er
kennis met het diverse aanbod aan secundaire scholen uit de
regio. Standhouders vertellen je alles over de verschillende
opleidingsmogelijkheden, met folders, video's, lesmateriaal,
enz. Ook de CLB's en de opvoedingswinkel zijn er aanwezig.
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Woe 24.02, 14-19.30u, Perron M, Douaneplein, gratis.
Er is een shuttledienst voorzien tussen de grote parking
aan Utopolis en Perron M.
T 015 29 83 21
E herbert.crol@mechelen.be
W www.mechelen.be/onderwijs

Goed om weten
Red de Besloten Hofjes
Besloten wat?
De Besloten Hofjes zijn unieke,
16de-eeuwse retabelkastjes gemaakt
door de Mechelse gasthuiszusters.
In de hofjes creëerden de zusters
met uiterste precisie en middeleeuws
vakmanschap voorstellingen van een
ideale, spirituele en paradijselijke
wereld. Behalve geschilderde panelen
en polychrome beeldjes, vind je er ook
tientallen handgemaakte zijdebloemen,
minuscule voorwerpen, glazen parels,
druiventrosjes gemaakt van kersenpitten, stukjes echte beenderen en allerlei
kleine relikwieën.
Het is een wonder dat de hofjes na
500 jaar nog intact zijn. Om ervoor te
zorgen dat ook volgende generaties ze
kunnen bewonderen, moeten ze gerestaureerd worden. Drie Besloten Hofjes

worden al onder handen genomen,
maar voor de restauratie van de overige vier hofjes zoekt de dienst Musea
& Erfgoed nog extra middelen. Als dat
lukt, kunnen de hofjes als een reeks
worden opgenomen in de permanente
opstelling van het nieuwe stadsmuseum dat in 2018 zijn deuren opent.
Help de Besloten Hofjes voor de
eeuwigheid te bewaren.
Via het online platform Crofun proberen we voor de restauratie 10 000
euro te verzamelen. Je kan al doneren vanaf 5 euro! Met genoeg giften,
kunnen ook onze achter-achterachterkleinkinderen deze bijzondere
topstukken nog in al hun pracht en
praal bewonderen.
W www.beslotenhofjes.com

Samen voor veilige wegen deze winter
Geen winter zonder sneeuw! Maar
sneeuw kan onze wegen ook gevaarlijk glad maken. Gelukkig staan
stadsmedewerkers paraat met hun
strooiwagens en sneeuwschop. In
grote silo’s en opslagruimtes ligt maar
liefst 210 ton strooizout opgeslagen.
Zo kan jij veilig wandelen, fietsen en
rijden tijdens de vrieskou.
Let op: bij hevige sneeuwval is het
je eigen verantwoordelijkheid (ook
als huurder) om je stoep sneeuw- en
ijsvrij te houden. Er moet een veilige
doorgang zijn van 1,50 meter. Stapel
de sneeuw aan de rand van het trottoir op en gooi hem niet op de rijweg.
Zo hou je mee de rioolkolken en
straatgoten vrij. Is je stoep niet vrijgemaakt? Dan riskeer je een boete. Bij
ongevallen kan je aansprakelijk worden gesteld. De verplichting geldt ook
voor bewoners van appartementen.
Wanneer niemand is aangeduid voor
het onderhoud (zoals conciërge), rust

de verplichting op de bewoners van
de benedenverdieping. Indien er geen
bewoners zijn op deze verdieping, valt
de verplichting op de bewoners van
de eerste verdieping, enzovoort.

Ben je hulpbehoevend?
Spreek dan je buren, vrienden of
familie aan. Voor andere winterse
problemen, zoals vervoer of maaltijden, kan je contact opnemen met het
Sociaal Huis.

W www.sociaalhuismechelen.be
T 015 44 51 11
E info@sociaalhuismechelen.be
W www.mechelen.be/sneeuw

"Wij zijn er klaar voor!"

Tips:
• Ruim eerst de sneeuw en strooi
pas dan zout. Anders heeft
strooien geen zin.
• Denk tijdens de koude wintermaanden aan buren en kennissen die minder goed te been
zijn. Ga eens langs om te kijken
of alles goed gaat en bied je
hulp aan. Samen zorgen we
voor elkaar.
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Op vraag van de buurtbewoners heeft het Tivolipark zijn
eigen hondenweide gekregen. Zo
hoeven trouwe viervoeters niet altijd aangelijnd te lopen, hopen we
minder hondendrollen in de rest
van het park te vinden, en kunnen
kinderen ongestoord spelen.

2+3 Nog op zoek naar een

kalender voor 2016? Overweeg
dan eens de scheurkalender van
National Geographic. Er prijken
maar liefst vier natuurfoto’s in van
de Mechelse Pascale Sobry!
W www.natgeoshop.nl

4

4000 lopers ontdekten onze
stad tijdens de Urban Trail. Dat is
een loopwedstrijd in het donker
waarbij de deelnemers 10 km
liepen langs en door verschillende
gebouwen en sites in het stadscentrum. Knap gedaan lopers!

5

De aanslagen in Parijs hebben
de hele wereld geschokt. Daarom
wandelden zo’n 1000 Mechelaars
en het stadsbestuur een stille
optocht tegen terrorisme.

6

Hoor wie klopte daar kinderen?
Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten
verwelkomden zo’n 2700 kindjes,
mama’s, papa’s, oma’s, juffrouwen
en meesters in Sintstad! Ondertussen kijken we al uit naar die
andere kindervriend, de Kerstman.

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

vlnr: Katleen Den Roover, Wim Jorissen, Walter Schroons, Björn Siffer, Bart Somers,
Marc Hendrickx, Koen Anciaux, Marina De Bie, Christiaan Backx, Greet Geypen en Erik Laga

www.mechelen.be/stadsbestuur

Nuttige nummers

De politie contacteren? 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
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
Wachtdienst huisartsen regio Mechelen: T 070 25 40 40 | W www.mediwacht.be
Wachtdienst apotheken: W www.apotheek.be | T 0903 99 000 (1,50 eur/min)
Info over 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
Evenement organiseren? W www.mechelen.be/evenementenloket | T 015 29 79 01 |
E evenementenloket@mechelen.be
Sociaal Huis contacteren? T 015 44 51 11 | E info@sociaalhuismechelen.be
Huis van de Mechelaar: Plan je bezoek in via www.mechelen.be/afspraak of
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
Fotografie: Joost Joossen, Jan Smets, Jasper Jacobs, Joris Casaer,
Aikon Producties (coverfoto)
Concept, vormgeving en eindredactie: Trendhuis
Nieuwe Maan contacteren? E nieuwemaan@mechelen.be
Algemeen oproepnummer van de stadsdiensten: T 015 28 00 00
E-mail: stadsbestuur@mechelen.be
Stedelijke website: www.mechelen.be
Wettelijk Depot: D/2015/0797/044
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Wensen van en
voor de Mechelaars

Wat wens jij je
stadsgenoten
in 2016?

