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Beste Mechelaar,

Onze stad staat de laatste maanden in de schijnwerpers. Mechelen trekt de aandacht en 
valt vaak in de prijzen. Vanuit binnen- en buitenland komt men bewonderend kijken hoe wij, 
Mechelaars, de zaken aanpakken. 

De samenleving verandert snel. We willen daar goed op inspelen. Antwoorden vinden op 
de uitdagingen die op ons afkomen. En die zijn talrijk: onze stad groeit, haar samenstelling 
verandert. Hoe blijven we bereikbaar en leefbaar? Hoe creëren we kansen voor iedereen 
en dragen we zorg voor elkaar? Hoe vormen we één Mechelse gemeenschap?

In de brochure ‘Dit is Mechelen’ laten we zien wat en wie Mechelen echt is. We tonen hoe 
mensen samen de stad uitbouwen tot een hartelijke, innemende plek waar iedereen zich 
thuis kan voelen. Het boekje bundelt talenten, knappe initiatieven en originele projecten. 
Maar het laat vooral zien dat jij en de andere stadsbewoners onze grootste rijkdom zijn: de 
diverse mensen die Mechelen maken tot de stad waar we trots op zijn.

Dit jaar wonnen we de prijs voor beste overheidsorganisatie van het jaar. Dat is een presti-
gieuze onderscheiding. Vorige maand organiseerde de Verenigde Naties een wereldwijde 
conferentie in onze stad. Uniek, want die eer valt normaal alleen wereldsteden te beurt. En 
de prijs voor beste burgemeester van de wereld is een prijs voor alle Mechelaars, die in 
tijden van onzekerheid de handen in elkaar slaan om het leven hier aangenamer te maken. 
Al die prijzen motiveren om verder te werken en het nog beter te doen. Want natuurlijk is 
het werk niet af, kennen we ook onze tekortkomingen en problemen. Daar mogen we onze 
ogen nooit voor sluiten.

‘Dit is Mechelen’ wil informeren en inspireren. Het is een overzicht, een samenvatting. Maar 
ook een uitnodiging, een oproep om mee aan de kar te trekken. Want jouw inzet is onmis-
baar. Mechelen maken we samen. 

Toch is deze brochure vooral een eerbetoon. Aan jou en alle Mechelaars. Want jij maakt 
elke dag een stad om trots op te zijn. Als burgemeester wil ik je daarvoor hartelijk danken.

Bart Somers
burgemeester

V.l.n.r.: Erik Laga, Koen Anciaux, Björn Siffer, Greet Geypen, Walter Schroons, Bart Somers, Marc Hendrickx, 
Marina De Bie, Christiaan Backx, Katleen Den Roover, Stefaan Deleus en Jan Bal
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85 806 
Mechelaars

1 op 4 
is van

buitenlandse herkomst

138 
verschillende 

nationaliteiten

80 
verschillende 

talen

Met zoveel waren we begin 2017. In vergelijking met 2016 kwamen er 1420 inwo-
ners bij, oftewel een groei van 1,68 %: nooit eerder mochten we zoveel nieuwe 

Maneblussers welkom heten! Tegen 2030 verwachten we zelfs met 95 000 te zijn.

Mechelen groeit en bloeit. En dat mag je letterlijk nemen.  
Maak kennis met de Maneblussers.

39,95
jaar

De gemiddelde Mechelaar is 39,95 jaar. We zijn dus nog net niet 'in de veertig'! 
Ter vergelijking: de gemiddelde Belg is 41 jaar.

9 op 10 
van de werkende 
Mechelaars heeft 

een vaste job

1 op 2 
van de samenwonende 

Mechelaars is 
getrouwd

1 op 3 
ouder dan 20  

heeft 
een hoger diploma

WIE ZIJN ZE?

2013 2014 2015 2016 2017

82 602
83 194

83 975 84 386
85 806

65+ 
17 %

51 - 65 jaar 

18 % 
26 - 50 jaar 

35 %

0 - 25 jaar 
30 %

2,3 
mensen 
per gezin



Het Huis van de Mechelaar heeft zijn naam niet gestolen:  
bij ons is elke inwoner welkom. Dagelijks krijgen we 300 tot 500 
bezoekers over de vloer, en stuk voor stuk verdienen die een 
klantvriendelijke en laagdrempelige dienstverlening op maat.

Huis  
van de Mechelaar

MECHELAARS WORDEN EFFICIËNT GEHOLPEN

IN EEN AANGENAME OMGEVING

DOORDACHTE INDELING
In 2014 onderging het Huis van de 
Mechelaar een heuse transformatie. 
Een betere zaalinrichting moest zorgen 
voor meer aandacht voor de behoeften 
van burgers en loketmedewerkers. Wie 
ons centraal onthaal en de vernieuwde 
loketten de laatste jaren bezocht heeft, 
weet dat dat gelukt is.

In totaal zijn er 16 themaloketten. Tien 
daarvan zijn ingericht voor de dienst 
Burgerzaken. In de overige zes kan je 
onder andere terecht voor de Bouw-
dienst. Om alles efficiënt te laten verlo-
pen, kan je voor kleinere zaken, zoals 
je reispas of rijbewijs afhalen, zonder 
afspraak terecht in een van de twee 
snelloketten. Daarnaast zijn er twee 

selfservicedesks die je kan gebruiken 
om dingen digitaal op te volgen of in te 
dienen.

Sinds november kan je in het Huis van 
de Mechelaar ook terecht voor zaken 
over milieuhinder, algemene info over 
milieu, natuur en landbouw, maar ook 
voor aanvragen van milieu- en kap- 
vergunningen en tegeltuinen.

COMFORT
Efficiëntie is één ding. Het Huis van de 
Mechelaar gaat nog verder en zet ook 
in op maximaal comfort. Om de zittende 
gesprekken zo aangenaam mogelijk te 
maken, zijn alle stoelen volledig ergo-
nomisch. Je bent daarnaast zeker dat 
niemand meeluistert: de zaalinrichting 

biedt overal de nodige privacy. En wie 
kinderen bij zich heeft, kan die met een 
gerust hart achterlaten in de speelhoek.

MAAK EEN AFSPRAAK
Behalve de snelloketten, werken alle 
loketten van het Huis van de Mechelaar 
op afspraak. Handig, want daardoor 
hoef je niet lang te wachten. Surf naar 
mechelen.be/afspraak, bel 0800 2 0800 
of kom langs bij het onthaal om een 
afspraak te maken.

Geraak je niet tot bij ons? Om je iden-
titeitskaart, kids-ID, rijbewijs of reispas 
af te halen, kan je ook een afspraak 
maken in de dorpshuizen van Muizen, 
Walem en Leest.
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SAMEN INBURGEREN
Een Mechelaar en een anderstalige nieuwkomer spreken 
gedurende zes maanden geregeld af om iets leuks te 
doen en Nederlands te praten met elkaar. Een win-win 
voor beiden: de inburgeraar voelt zich sneller thuis en 
leert sneller onze taal en de ‘inburgeringscoach’ komt 
in contact met andere culturen. En het is misschien het 
begin van een mooie vriendschap! 
Lijkt je dat wel iets? 
www.mechelen.be/sameninburgeren

VRIJWILLIGE HULP
Als vrijwilliger bij het Steunpunt Asiel & Migratie help 
je asielzoekers en erkende vluchtelingen hun weg 
te vinden. Wil je ook je steentje bijdragen? De vzw 
kan altijd hulp gebruiken bij verschillende taken: 
voedselinzameling, onthaal, administratieve hulp ...
Een extra paar handen zijn meer dan welkom! 
Meer weten?  
www.vluchtelingendienst.be

Schenk anderstalige nieuwe 
Mechelaars een thuisgevoel
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Het aantal Mechelaars stijgt, net zoals 
de vraag naar sociale woningen. Kun-
nen jullie dat nog bolwerken? 
“Met ongeveer 2800 woongelegen-
heden zijn we de belangrijkste speler 
op vlak van sociale huisvesting in 
Mechelen. Om tegemoet te komen aan 
de stijgende vraag, zetten we massaal 
in op het renoveren van onze sterk 
verouderde woningen. Dat doen we al 
sinds 2010. De volgende jaren blijven 
we dat intensief doen en breiden we 
ons patrimonium stelselmatig uit.”

Je spreekt over sterk verouderde 
woningen. Is het zo erg gesteld met 
de woonkwaliteit van de sociale 
huisvesting in Mechelen? 
“Eigenlijk is de woonkwaliteit er de 
laatste tien jaar spectaculair op vooruit-
gegaan. Je moet weten dat een groot 
deel van de sociale woningen gebouwd 
werd in de periode kort na WO II. Ze 
werden niet structureel onderhouden 
en raakten sterk verouderd tegen het 
einde van vorige eeuw. We hadden dus 
een grote achterstand in te halen.”

Die renovaties gaan dus een pak 
verder dan een nieuw likje verf?
“Uiteraard (lacht). We grijpen ze ook aan 
om in te spelen op de hedendaagse 
noden van de huurders. We zetten bij-
voorbeeld sterk in op levenslang wonen. 

Als de stad groeit, wordt de druk op de woonmarkt groter. Ook 
op de sociale huisvesting. Want minder bemiddelde Mechelaars 
moeten evengoed in hun stad kunnen (blijven) wonen. Sociale 
huisvestingsmaatschappij Woonpunt Mechelen biedt hun 
toegankelijke, kwaliteitsvolle en betaalbare woningen. Hoe ze 
dat bolwerken op een woonmarkt in volle beweging? Met die 
vraag klopten we aan bij directeur Yvette Dierckx. 

2800+ 
sociale woningen 
met toekomst

Een groot aantal appartementen worden 
rolstoeltoegankelijk ingericht met een 
instapdouche, lift en schuifdeuren, zodat 
oudere mensen er makkelijk hun oude 
dag kunnen doorbrengen. Daardoor 
zetten senioren sneller de overstap van 
hun te grote woning naar een aangepast 
appartement. Dat creëert dan weer 
ruimte voor gezinnen.”

Toch is het nog altijd lang wachten op 
een sociale woning.
“Dat klopt. Net zoals in andere Vlaamse 
steden is er ook in Mechelen een lange 
wachtlijst. Het is moeilijk om van een 
gemiddelde wachttijd te spreken, want 
die is sterk afhankelijk van de gezins- 
situatie, het keuzegebied en veel andere 
factoren. Maar je mag toch rekenen op 
minimaal vijf jaar. We doen er wel alles 
aan om die situatie te verbeteren. Op  
10 jaar tijd – van 2010 tot 2020 – willen 

we 1500 sociale woningen renoveren. 
We zijn nu meer dan halfweg en houden 
er een hoog tempo op na.”

Het woord renovatie valt vaak. Maar 
wat met nieuwbouw?
“Afhankelijk van project tot project, kiezen 
we voor renovatie of nieuwbouw. Op dit 
moment zijn we bezig met een groot- 
schalig project in de Mahatma Gandhi-
straat, het grootste in de geschiedenis 
van Woonpunt. Alle gebouwen gaan er 
gefaseerd tegen de vlakte en worden 
vervangen door nieuwbouw. De hele wijk 
zal er in de toekomst anders uitzien. Het 
project is gestart in 2013, en als alles goed 
gaat, ronden we af in 2021. Daarnaast zijn 
we een aantal nieuwe woonprojecten aan 
het voorbereiden. Ik durf gerust zeggen 
dat nieuwe sociale woningen vandaag 
niet meer te onderscheiden zijn van 
woningen op de privémarkt.”

IK DURF GERUST ZEGGEN DAT NIEUWE 

SOCIALE WONINGEN VANDAAG NIET MEER TE

ONDERSCHEIDEN ZIJN VAN WONINGEN 

OP DE PRIVÉMARKT
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TINELSITE 
De Tinelsite is het 
stadsdeel omgeven 
door de Tinellaan, 
Van Busleydenstraat, 
Jodenstraat en de 
Goswin de Stassart-
straat. In totaal komen 
hier een 80-tal wo- 
ningen. Ze vinden hun 
plek in de historische 
kazernegebouwen 
en in vier nieuwe 
gebouwen. Drie 
commerciële ruimtes 
vullen de unieke mix 
van woningtypes aan. 

MAHATMA GANDHISTRAAT 
Het ambitieuze socialehuisvestingsproject maakt plaats voor 435 nieuwe 
woongelegenheden, waaronder appartementen voor rolstoelgebruikers en 
levenslang wonen, grotere gezinswoningen met tuin en kleine appartementen 
voor alleenstaanden en senioren. Daartussen ligt ruimte voor openbaar groen, 
rust- en recreatiezones.

KEERDOK- EN EANDISSITE
Vlak bij het Rode Kruisplein komt een duurzame stadswijk met 800 woningen en 
zicht op het water. Er komt ook een grote parking voor bijna 540 wagens en een 
park van meer dan een hectare. De ‘Ouwen Dok’ wordt een hotel met brasserie, 
congresruimtes en wellness, en blijft een ankerpunt op de site.

Wat zijn - naast renoveren en bouwen 
- de uitdagingen op vlak van sociale 
huisvesting in Mechelen?
“We moeten vooral de sociale cohesie in 
onze wijken verbeteren. Daarom zijn we 
nu gestart met het project ‘Ploanmakers’, 
waarbij we zes sociaaleconomisch 
sterkere personen of gezinnen gedu-
rende drie tot zes jaar naar een sociale 
woonwijk halen. Zij huren een woning bij 
Woonpunt en werken in hun vrije tijd sa-
men met anderen aan het versterken van 
de wijk en zijn huurders. In ruil krijgen zij 
een korting op de huur. We verwachten 
veel van dit pilootproject. Als het succes 
heeft, willen we het uitbreiden naar de 
andere grote sociale woonwijken.”

Jullie zijn zelf verhuisd, naar de Lijster-
straat 6. Waarvoor kan de Mechelaar 
bij jullie aankloppen? 
“Bij ons kan je op afspraak terecht voor 
informatie over sociale huisvesting of 
om in te schrijven als kandidaat voor 
een sociale huurwoning.  
Opgelet: niet iedereen komt in aan-
merking voor een sociale woning. Je 
moet meerderjarig zijn, je mag geen 
eigendom bezitten en je inkomen moet 
binnen bepaalde grenzen vallen.” 

MEER INFO
www.woonpuntmechelen.be
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Vragen over muurisolatie, nieuwe ramen, 
zonnepanelen, isolatie, vergunningen, 
premies, groene leningen …? Hoor eens 
bij een renovatiecoach of ga langs bij 
de Renovatiemobiel en ontdek hoe je je 
woning energiezuiniger maakt en hoe je 
dat financiert.

Samen met een expert overloop je welke 
maatregelen interessant zijn. Ook als je al 
aan het verbouwen bent, kan je de expert 
nog inschakelen. Het renovatieadvies aan 
huis is gratis dankzij het project See2Do!, 
gefinancierd door het Europees Fonds 
Interreg Vlaanderen-Nederland. 

Ook een bezoek aan de Renovatie-
mobiel is gratis dankzij het project 
Triple-A, gefinancierd door het Interreg 2 
Zeeën-programma.

MEER INFO
www.mechelenklimaatneutraal.be
klimaatneutraal@mechelen.be 
015 29 79 22 
Je kan ook advies inwinnen aan het ener-
gieloket in het Huis van de Mechelaar.

ENERGIEZUINIGE 

WONINGEN

Duurzame doelen

Historische steden zoals Mechelen zijn dichtbebouwd en hebben een 
grotendeels verharde ondergrond waar geen water doorsijpelt. Dan 
onderneem je maar beter preventief actie tegen wateroverlast. Meteen 
de reden waarom Mechelen meedoet aan het Europese Water Resilient 
Cities-project.

Via duurzame stedelijke afvoersystemen wil het project historische steden 
weerbaarder maken tegen hevige regenval en het veranderende klimaat. 
Heel concreet ging Mechelen aan de slag met het openen van de Dijle aan 
de Zandpoortvest en van een aantal vlietjes. Mechelen laat ook een hemel-
waterplan opmaken dat toont hoe het regenwater (na hergebruik, infiltratie 
en buffering) optimaal afgevoerd kan worden. Zo vermijden we dat het water 
in de Dijle te hoog komt te staan bij veel regen. Allemaal goede zaken voor 
de Mechelse biodiversiteit, de publieke gezondheid en de waterkwaliteit. 

Stad Mechelen krijgt 458 749,80 euro aan subsidies voor zijn deelname 
aan het Water Resilient Cities-project.

WATEROVERLAST

VOORKOMEN

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Triple-A
European Regional Development Fund
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Online shoppen: ‘t is makkelijk, snel en o zo handig. Elke dag worden 
er in België zo’n 150 000 leveringen gedaan. Een deel daarvan belandt 
natuurlijk in Mechelen. Omdat al die leveringen wel wat impact hebben op 
het milieu en de mobiliteit in de stad, zoekt Mechelen naar het perfecte 
evenwicht tussen leefbaarheid en bereikbaarheid.

Zo zijn in augustus slimme boxen geplaatst aan de parkings Veemarkt 
en Zandpoortvest. Met dat handige lockersysteem kan je aankopen 
makkelijk ontvangen, bewaren of doorgeven. Al wat je nodig hebt, is de 
app Bringme.

En achter de schermen wordt onderzocht hoe we de ANPR-camera’s 
(camera's met automatische nummerplaatherkenning) kunnen inzetten om 
gegevens te verzamelen over goederenstromen van logistieke dienstver-
leners. Door die grondig te analyseren, zou het mogelijk moeten worden 
om ze efficiënter te bundelen.

Ook aan de offline shoppers is gedacht. Zijn je bood-
schappenzakjes te zwaar of heb je je even laten gaan? 
Geen probleem. Laat je aankopen achter in de winkels, de 
Mechelse ECOkoeriers leveren ze later die dag bij je thuis. 

De stad wil het goede voorbeeld geven en 
klimaatneutraal zijn. De renovatie van het 
dorpshuis van Hombeek gebeurt daarom 
op een duurzame en energiezuinige manier. 
Een gedeelte van het gebouw wordt zelfs 
bijna-energieneutraal en zal dus bijna geen 
energie verbruiken. Een warmtepomp en 
zonnepanelen zorgen hiervoor. Als alles 
goed verloopt, opent het gebouw in het 
voorjaar van 2018 de deuren.

Daarnaast vliegt er deze winter - als de weers-
omstandigheden het toelaten - een vliegtuig 
boven Mechelen om warmteluchtfoto's van 
daken te maken. Op die manier wil de stad in 
kaart brengen of een dak al dan niet (goed) 
geïsoleerd is. De warmteluchtfoto zal online 
beschikbaar zijn na de zomer van 2018. 

MEER INFO
www.mechelenklimaatneutraal.be
Ontdek er zelf hoe energiezuinig jouw 
woning is, hoe het beter kan en wat dat kan 
opbrengen.

Bijna-energieneutraal bouwen, een 
energieloket, warmteluchtfoto’s, allemaal 
gratis en voor niks? Dat is voor een 
groot deel te danken aan het Europese 
project See2DO! Stad Mechelen krijgt 
hiervoor 171 380 euro aan subsidies 
van het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling via het grensoverschrijdende 
programma Interreg Vlaanderen-Nederland.

GEEN ENERGIELEKJES 

IN HUIS

Er zijn nog tal van manieren om Mechelen mee klimaat-
neutraal te maken en er zelf profijt mee te doen. Denk 
bijvoorbeeld aan samenaankopen voor dakisolatie of groene 
stroom, autodelen en carpoolen ... 
Op mechelenklimaatneutraal.be kom je er alles over te weten.

HELP HET MILIEU EN JE 

PORTEMONNEE

EFFICIËNT 

PAKJESTRANSPORT

Het initiatief van de slimme boxen en het onder-
zoek met de ANPR-camera’s maken deel uit van 
de Europese projecten Novelog en Surflogh. 
Mechelen krijgt hiervoor respectievelijk 130 625 
en 259 188 euro financiële steun.

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

SURFLOGH

MEER INFO
www.mechelen.be/slimmebox en www.ecokoeriers.be
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Mechelen

Mechelen-
Nekkerspoel

Groene 
ademruimte 
in de stad

IN DE BINNENSTAD

OH! TUIN
via Heembeemd, Klein-Begijnhofbogaard of  
Kanunnik De Deckerstraat

TUIN VAN HOF VAN BUSLEYDEN
via Frederik de Merodestraat of Sint-Janstraat

SINT-ROMBOUTSPARK
via Wollemarkt, Sint-Romboutskerkhof, 
Oude Beggaardenstraat of Sint-Katelijnestraat

RIK WOUTERSTUIN
via Befferstraat of Rik Woutersstraat

SINTE METTETUIN
via de Lange Schipstraat, Korte Schipstraat, 
Bruul of Schaalstraat

KARMELIETENTUIN
via Karmelietenstraat of Kroonstraat

KRUIDTUIN
via Pitzemburgstraat, Bruul of Zandpoortvest

1

1
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4

5

3
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7

9
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14

15

16
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Mechelen groeit. Maar dat gaat niet ten koste van het aanwezige 
groen in de stad. Integendeel zelfs. Mechelen blijft investeren 
in nieuwe parken en tuinen. En ook bestaande parken worden 
versterkt. Iedereen heeft immers nood aan een stukje groen om 
tot rust te komen, om elkaar te ontmoeten, om te spelen ... Onze 
doelstelling? Elke Mechelaar moet binnen de 500 meter een park 
of groen domein vinden.



SINTE METTETUIN

OH! TUIN

SINT-ROMBOUTSPARK

RIK WOUTERSTUIN
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BUITEN DE BINNENSTAD

TIVOLIPARK
via Antwerpsesteenweg of 
Tivolilaan

KANTVELDEPARK
via Oude Antwerpsebaan, Oude-
Pleinstraat of Kurassiersstraat

OUD OEFENPLEINPARK
via Merelstraat, Lijsterstraat of 
Plein-der-Verenigde-Naties

PENNEPOELPARK
via Pennepoelstraat, Neerheide of 
Oude Liersebaan

DONKERLEIPARK
via Donkerlei of Gasthuisveldstraat

IN WELK PARK KAN JE RAVOTTEN? WELKE TUIN IS IDEAAL VOOR EEN 
ROMANTISCHE WANDELING? WAAR STAAN DE MOOISTE BLOEMEN?
Je ontdekt het allemaal op mechelen.be/parken-en-tuinen.

CAPUTSTEENPARK
via Caputsteenstraat of Frans 
Halsvest

PAPENHOFPARK
via Papenhofdreef, Grote 
Nieuwedijkstraat of 
Hazeldonkstraat

VRIJBROEKPARK
via Ridder Dessainlaan, 
Vrijgeweidestraat, 
Hombeeksesteenweg of 
Potaardestraat

HOVENIERSPARK
via Hoveniersstraat
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MECHELEN 
PAKT UiT
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Ben je een creatieveling of heb je sportieve ambities? 
Dan zit je goed in Mechelen. In onze stad zijn er tal van 

mogelijkheden om je talenten te ontwikkelen.

4235 
studenten 

deeltijds 
kunstonderwijs

24 280 km
tijdens Dwars 
door Mechelen 
met 3337 deelnemers. 
Dat is ongeveer van 
de Grote Markt tot in 
Bangkok, en terug.

50 000 km 
tijdens GvA Urban 
Trail met 5000 deelnemers.  
Dat is in vogelvlucht  
1,25 keer de wereld rond.

€ 2/u tot € 20/u
Wil je meer bewegen en gezonder leven? Via Bewegen 
op Verwijzing krijg je voor weinig geld privébegeleiding 
door een professionele coach. Per kwartier betaal je € 5 
(individuele begeleiding) of € 1 (in groep). De tarieven met 
verhoogde tegemoetkoming bedragen respectievelijk € 1  
en € 0,50.

€ 4 085 000
Zoveel bracht de vierde editie 

van de 1000 km voor Kom 
op tegen Kanker in het laatje.

Zo lang bestaat het Stedelijk Con-
servatorium voor Muziek, Woord 
en Dans al. Op die tijd groeide het 
aantal leerlingen van 18 naar 2656.

11 227
Zoveel kinderen tussen  
5 en 15 jaar kregen in april 2017 
Talententickets ter waarde 
van € 50 in de brievenbus. 
Daarmee kunnen ze (een deel van) 
hun lidgeld van sport-, jeugd- en 
cultuurverenigingen betalen.  
In 2018 meer van dat!

MECHELEN LIEP …

MECHELEN HEEFT …

188
59
9

erkende 
sportclubs

erkende 
sportdisciplines

stedelijke 
sporthallen
(Donkerlei, Appelaar, Arena, 
De Plaon, Iham, Kouter, 
Paardenstraatje, Winketkaai 
en Turnhal Gymnopolis)
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Ben je zelf nog op zoek naar een hobby of leuke invulling voor vrije momenten, check dan zeker 
uitinmechelen.be. We spraken alvast met vier uiteenlopende talenten.

Mechelen investeert in talent

SOFIA ZAIFRI (13) VOLGT PIANO 
EN LESSEN WOORD AAN HET 
CONSERVATORIUM 

“Eigenlijk ben ik mijn zus achterna gegaan. Zij is 
als eerste begonnen met lessen piano en woord. 
Alleen is zij ondertussen gestopt en doe ik verder 
(lacht). In totaal volg ik nu acht jaar les, zowel voor 
piano als voor woord. En ik ben nog niet meteen 
van plan om te stoppen. Het klikt goed met de 
leerkrachten. Soms is het wat druk in combinatie 
met school, maar met een goede planning kom ik 
er wel. Ik ben een plantrekker. Later zou ik heel 
graag zelf lesgeven aan het Conservatorium, 
naast mijn carrière als advocaat.”

LATER WIL IK ZELF LESGEVEN OP HET CONSERVATORIUM

SEPPE CEULEMANS (33), LID VAN 
MECHELSE IJSHOCKEYCLUB 
COLDPLAY SHARKS

“Mijn eerste kennismaking met ijshockey was op zes-
jarige leeftijd, mijn vader was destijds jeugdtrainer. 
Maar de echte vonk sloeg over toen ik op mijn 16de 
met de ploeg van mijn vader mocht meedoen. Ik 
hou enorm van de explosiviteit en de teamgeest van 
ijshockey. Toen we nog in Leest speelden als de Ice 
Warriors, werden we vier jaar op rij kampioen. Zo’n 
verwezenlijking is leuker in groep. Sinds 2016 heb-
ben we een nieuwe thuisbasis in Mechelen, tussen 
de cinema en de Dijle, en staan we bekend als de 
ColdPlay Sharks. Ook dit jaar zijn we titelkandidaat. 
Kom gerust massaal supporteren!”

DE NIEUWE IJSPISTE IS VOOR ONS EEN ECHTE THUISBASIS
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KIRSTEN MAEYAERT (43) VOLGT 
TEKENLES AAN DE ACADEMIE 

“Acht jaar geleden raakte ik door een ver-
keersongeval verlamd. Ik heb tien uur per dag 
verzorging en revalidatie en de luttele uren die 
ik voor mezelf heb, zijn heilig. Die wil ik vullen 
met passie. En die passie heb ik gevonden in 
de tekenkunst. Sinds kort volg ik een aange-
paste cursus digitaal tekenen aan de Academie. 
De mensen vangen me daar heel goed op en 
daar ben ik enorm dankbaar voor. Voor mij is 
tekenen in de eerste plaats mentale stimulatie. 
Het brengt me naar plaatsen waar mijn lichaam 
niet meer naartoe kan. Als ik teken, bestaan 
mijn fysieke beperkingen even niet meer.”

LIEVE DERVEAUX (37) IS DE 
SPORTIEVE MAMA VAN EEN 
TRIATLONGEZIN 

“Ik was altijd al een loopdier en een waterrat. En 
voor de afwisseling sprong ik graag op de fiets. 
Met triatlon beginnen was dus heel logisch. Mijn 
man Raf (38) is er ook verzot op en het is duidelijk 
dat we de microbe hebben doorgegeven: onze 
zonen Ruben (12), Ides (11) en Rik (9) doen in 
clubverband ook aan triatlon. Onze dochter Sara (7) 
is het buitenbeentje: zij doet aan atletiek. Ik denk 
dat we het genetisch hebben doorgegeven (lacht). 
Ze kwamen me zelf vragen of ze bij de triatlonclub 
mochten gaan, en ze doen het allemaal graag. 
Het is dan ook een erg leuke combinatie van drie 
sporten, die je alleen of samen kan doen.”

WE HEBBEN TRIATLON 

GENETISCH EN MET DE PAPLEPEL MEEGEGEVEN

ALS IK TEKEN, BESTAAN 

MIJN BEPERKINGEN

NIET MEER
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Ben je een creatieveling die het ook 
eens wil proberen op professioneel 
niveau? En kan je daarbij wel wat onder-
steuning gebruiken? Dan is de Talenten-
fabriek iets voor jou. Het stadsinitiatief 
ondersteunt beginnende kunstenaars. 
Hoe? Door hen met elkaar in contact te 
brengen, repetitieruimte aan lage huur-
prijzen aan te bieden en hen kansen te 
geven om hun kunsten of producten te 
tonen aan het publiek.

Een van de projecten binnen Mechelen 
Talentenfabriek is de invulling van het 
ARTenova-gebouw nabij het station. De 
ruimte van 3000 m² was vroeger een 
meubelzaak en stond al anderhalf jaar 
leeg. Samen met de dienst Economie 
en vzw Mest (die samen met de stad 
startende ondernemers in Mechelen 
bijstaat om zich tijdelijk te vestigen in 
leegstaande panden) huisvest ARTenova 
nu beginnende kunstenaars en onder-
nemers, in afwachting van de definitieve 
invulling van het ruime pand. 

Geen betere plek dan 
Mechelen om bezig te zijn met 

kunst, muziek en dans. Want 
onze Dijlestad geeft creatieve 
stadsgenoten graag dat extra 
duwtje in de rug. Welkom in 

de Talentenfabriek. 
Tijmen Govaerts was een van de eerste kunstenaars die het leegstaande ARTenova-gebouw 
omdoopten tot een creatieve werkplek.

De gedroomde plek om onze  
creatieve talenten te ontplooien

Tijmen Govaerts was een van de eer-
sten om er onderdak te vinden. 

Tijmen: “Veel beginnende kunstenaars 
zoeken een plek om hun ding te doen. 
ARTenova is een droom die uitkomt: 
er is veel ruimte voor creatie, er zijn 
toonkansen, er is begeleiding … en al 
even belangrijk: er is enorm veel synergie 
doordat we met zoveel kunstenaars 
samenzitten.”

MATCHMAKER
“Die synergie hebben we voor een deel 
te danken aan onze talentencoördinator. 
Hij brengt hier jonge kunstenaars, of 
kunstenaars die op een kantelmoment 
staan in hun carrière, samen. Hij is een 
echte matchmaker. Niet alleen tussen 
alle artiesten onderling, maar ook tussen 
ons en de culturele sector - zowel in 
onze stad als daarbuiten.”

Tijmen sluit zijn eerste jaar in de 
Talentenfabriek alvast met succes 

HET IS EEN DROOM

OM MET ANDERE

KUNSTENAARS IN ÉÉN

HUIS TE ZITTEN

KEN JIJ DE TALENTENFABRIEK AL?
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af: eind 2017 won hij de Prix d’Inter-
pretation van het Festival International 
du Film Francophone de Namur. Die 
kreeg hij voor zijn rol in een emotionele 
kortfilm over de (niet-)acceptatie van 
lesbiennes, homomannen, biseksuelen 
en transgenders (LGBT) in Polen.

MEER WETEN 
www.mechelen.be/talentenfabriek 
 mechelentalentenfabriek

JOUW KLANTENKAART 

VOOR SPORT, CULTUUR EN VRIJE TIJD

ARTBNB VOOR  
KUNSTENAARS
De Talentenfabriek is altijd op zoek 
naar extra ruimtes om al het creatie-
ve geweld in Mechelen onderdak 
te geven. Heb jij een kamer of een 
lege ruimte te veel? Waarom dan 
niet delen met een muzikant, acteur 
of schrijver? In ruil voor een verblijf 
krijg je geen geld, maar kan je 
bijvoorbeeld wel een privéconcert, 
schets of illustratie vragen. 

Wil je wel wat aanstormend talent 
in huis? Eén adres:  
www.mechelen.be/talentenfabriek

Heb jij al  
een UiTPAS?

Het principe is simpel: overal waar je komt, spaar je een punt. Dat kan 
via de UiTPAS-spaarzuil of aan de kassa. In ruil voor die punten krijg je 
allerlei interessante kortingen, hapjes, drankjes of andere (exclusieve) 
voordelen cadeau. 
Standaard staan er al een aantal welkomstvoordelen op je UiTPAS: een 
gratis schaatsbeurt, een drankje bij ARSENAAL / LAZARUS, NONA en 
theater M, een keer toegang tot het Filmhuis aan ledentarief ...
Een UiTPAS kost € 5 (of € 3 voor kinderen en jongeren tot 18 jaar).

UITPAS MET KANSENTARIEF
Woon je in Mechelen en heb je recht op een verhoogde tegemoetko-
ming? Dan krijg je een gratis UiTPAS met kansentarief. Hiermee kan je 
dezelfde punten sparen en voordelen ruilen én je betaalt automatisch 
een sociaal tarief (ongeveer 20 % van de basisprijs). Met deze kaart krijg 
je ook een goedkope maaltijd in De Refuge en taxicheques in het Huis 
van de Mechelaar.

MEER INFO
www.uitinmechelen.be/uitpas, uitpas@mechelen.be, 070 22 28 00

• UiTPAS en UiTPAS met kansentarief  
UiT in Mechelen, Hallestraat 2-4-6

• UiTPAS met kansentarief 
Sociaal Huis Mechelen, Lange Schipstraat 27
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Project Wolf is een medialab voor en door jongeren. Jongeren leren er alles over 
het maken van en experimenteren met media. Fotograferen, filmen, schrijven ... 
Of ze nu een radioprogramma willen opstarten over sport of een stripverhaal over 
muziek, het kan allemaal. 

Wat dat zoal oplevert? De blog StadsVibes met jongerennieuws, de radiozender 
Studio Wolf, videoreportages over de Dijlefeesten, een Flickr-pagina met rock- 
fotografie en nog veel meer. Wolf stimuleert jongeren om ook thuis aan de slag te 
gaan met hun camera, gsm, computer of scherpe pen en hun mediaproducten te 
delen op hun online platform. Kortom, een boeiend medianest voor jonge wolven! 

De acht buurtwerkingen van 
Jeugdwerk Mechelen vzw (J@M) 
organiseren tal van leuke én leerrijke 
activiteiten voor kinderen, tieners 
en jongeren uit de wijk. Dat gaat 
van sporten en spelen tot leerrijke 
uitstapjes. Via samenwerkingen 
rond buurtfeesten of opruimacties 
nemen de kinderen en jongeren een 
engagement op. De buurtwerkingen 
willen hen een thuisgevoel geven, hen 
actief betrekken bij hun buurt en hen 
helpen zichzelf te ontwikkelen door 
hen onder andere te helpen met hun 
huiswerk. 

De jeugdwerkers bouwen een 
vertrouwensband op met de ouders 
via huisbezoeken en moeder- en 
vadergroepen. In samenwerking met 
deskundige organisaties organiseren 
ze activiteiten rond verschillende 
thema’s. 

4 x in dienst van 
de jeugd van tegenwoordig

PROJECT WOLF

Leer alles over foto, 
video, tekst en radio 

Doe mee met onze 
leuke en leerrijke 
activiteiten

Jongeren met een 
interesse in media

Kinderen, tieners en jonge- 
ren die maatschappelijk 
minder kansen krijgen

J@M
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Zo’n veertig jaar geleden staken 
enkele Mechelse jongeren van 
verschillende afkomsten de 
koppen bij elkaar en stampten een 
vereniging voor jonge stadsgenoten 
uit de grond. Het Regionaal Open 
Jeugdcentrum Mechelen, kortweg 
ROJM, was geboren. ROJM is meer 
dan een traditioneel jeugdhuis. 
Het groeide uit tot een veelzijdig 
jongerencentrum, met een focus op 
de arbeidsmarkt en aandacht voor 
onderwijs en opvoeding. 

Met een fitness, loungebar, cinema-
zaal en zaalvoetbal vinden jongeren 
er alles om zich te ontspannen. De 
vuistregel luidt ‘Wat thuis niet mag, 
mag hier ook niet’. Ze kunnen er 
ook timmeren aan hun toekomst via 
projecten als Jobclub en Tewerk- 
stelling. Woensdagavondopleidingen 
en naschoolse begeleiding helpen de 
jongeren dan weer bij hun studiewerk. 

Waarom zou jij  
niet in de jeugd- 
beweging gaan?

Ontspan en ontplooi 
jezelf helemaal

Jongeren met een 
niet-West-Europese 
achtergrond

Jongeren van diverse 
origine

ROJM

Kinderen met een migratieachtergrond vinden nog te weinig de weg naar 
jeugdbewegingen. Die zijn dan ook lang geen weerspiegeling van de 
Mechelse jeugd van vandaag. En dat terwijl jeugdverenigingen net een 
geweldige omgeving zijn om te leren omgaan met diversiteit. Daar wil 
Jeugdwerk voor Alleman verandering in brengen. 

Het project van de stad en J@M heeft een duidelijk doel: minstens honderd 
jongeren met een niet-West-Europese achtergrond ingeschreven krijgen 
bij een jeugdvereniging. Met buddytrajecten, begeleiding op maat en 
ontmoetingsmomenten moedigen ze hen aan om de stap te zetten. Om echt 
samen te leven in een diverse maatschappij is het belangrijk om van jongs af 
samen dingen te doen. 

JEUGDWERK VOOR ALLEMAN
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MECHELAARS 
MAKEN MECHELEN
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Er is vanalles te doen in onze stad.  
En daar zorgen de Mechelaars zelf voor! 

189 
bewonersinitiatieven  

voor de buurt

126
buurtfeesten

6 algemene
bewonersvergaderingen  

met 600 aanwezigen
4

samentuinen

31
speelstraten

Maak van jouw straat een speelstraat
In een speelstraat kunnen kinderen volop spelen terwijl 
de buren gezellig samen zijn. Dat gebeurt helemaal 
veilig, want verkeershekken sluiten de straat af voor 
doorgaand verkeer. Je kan een gratis koffer vol spel-
materiaal lenen. Tijdens de zomervakantie komt er af en 
toe een speelteam langs om de kinderen te animeren.

€ 500
Zoveel subsidie kan je aanvragen als je een groot 
initiatief op buurtniveau (= meer dan één straat) wil 
organiseren. Voor initiatieven op straatniveau kan je 
rekenen op € 150 per initiatief. Je kan dit tot 3x per 
jaar aanvragen. www.mechelenmakers.be

1328 aanvragen  
werden via mechelen.be/evenementenloket gedaan, 
van april 2014 t.e.m. augustus 2017. Dat is iets meer 
dan één per dag!

IN 2017 WAREN ER …



Hans: “Het heeft niet veel gescheeld of 
het Hovenierspark was er nooit geko-
men. Oorspronkelijk waren er plannen 
om op die plaats een parkeerruimte 
neer te poten. Maar daar stonden 
weinig bewoners voor te springen. 
Omdat enkele buurtbewoners en ikzelf 
potentieel zagen om dat binnengebied 
om te vormen tot een parkje heb ik mijn 
kans gewaagd. Ik heb een bevraging 
gedaan in de buurt en daaruit bleek dat 
heel wat mensen dat idee wel konden 
smaken. We hadden al het Vrijbroek-
park en de vaart dicht in de buurt, maar 
een kleinschalige groene ruimte dichtbij 
ontbrak nog.”

Mechelenmakers 
met een hart 
voor de buurt

SNEL BESLIST
“Vervolgens zijn we met een paar man 
bij Stad Mechelen gaan aankloppen. 
Daar waren ze snel overtuigd: ons idee 
paste perfect in hun plan om meer groen 
te voorzien in en rond het centrum. De 
realisatie liet niet lang op zich wachten.”

“De dienst Natuur- en groenontwikke-
ling heeft heel goed rekening gehou-
den met onze verlangens. Op basis van 
een enquête bij de buurtbewoners wer-
den het ontwerp en de invulling van het 
park vastgelegd. Voor zijn beperkte op-
pervlakte heeft het Hovenierspark best 
veel te bieden. Er zijn volkstuintjes om 
gezellig samen te tuinieren, voldoende 
recreatiemogelijkheden voor de kin-
deren, picknicktafels, fietsenstallingen, 
enzovoort. Ook de scholen uit de buurt 
ontdekken het parkje en komen vaker 
naar buiten. Het parkje is een echte 
ontmoetingsplek geworden.”

ONZE BUURT BRUIST SINDS DE KOMST

VAN HET HOVENIERSPARK

HANS

Heb je een goed idee, ga er 
dan gewoon voor. Samen met 
wat vrienden deed Hans Van 
Hoof hetzelfde en sindsdien 

is hun straat een groene 
ontmoetingsplek rijker.
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Rita: “We proberen op ons buurtfeest 
Hallo Heihoek altijd activiteiten te voor-
zien met net dat tikkeltje meer diepgang. 
We willen een heel divers publiek aan-
trekken want Heihoek is een kleurrijke 
wijk. Onze wereldkeuken en rommel-
markt zijn grote publiekstrekkers.” 

SPEURWERK
“Om een activiteitenaanbod bijeen te 
sprokkelen dat iedereen aanspreekt, 
moet je het hele jaar door alert zijn. 
Onze kernploeg houdt een notitieboek-
je bij met interessante activiteiten en 
begint in november al rond te bellen. 
We werken liefst met lokale initiatieven. 
Zo blijft het betaalbaar voor de organi-
satie en kunnen wij het gratis houden 

 
WIL JIJ OOK MEE MECHELEN MAKEN?  
www.mechelenmakers.be

Elk jaar brengt Buurtcomité 
Heihoek mensen samen 

van alle slag. En daar is Rita 
Vanderwegen bijzonder trots op.

HALLO HEIHOEK DRAAIT

VOLLEDIG OP EIGEN KRACHT, 

DAAR BEN IK TROTS OP

RITA

voor het publiek. Hallo Heihoek moet 
voor iedereen toegankelijk zijn.”

EIGEN KRACHT
“We krijgen subsidies van de stad, maar 
het gros van de sponsoring verdienen 
we zelf. We houden bijvoorbeeld 
een jaarlijkse wafelverkoop of delen 
ophaalkalenders rond. Ik ben erg trots 
dat Hallo Heihoek van begin tot eind 
op eigen kracht draait. De moeite die 
wij er met z’n allen insteken, loont ook 
effectief. We slagen erin om mensen uit 
de buurt op een ongedwongen manier 
bij elkaar te brengen. En dat komt het 
buurtleven ten goede, je ziet de laatste 
tijd meer en meer succesvolle straat-
feesten opduiken.”
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WORD 

MECHELENMAKER 

EN KRIJG SUBSIDIES

gouden tips voor wie 
een evenement wil 
organiseren

Organiseer je een evenement in  
Mechelen? Dan helpt het Evene-
mentenloket je graag met de nodige 
vergunningen. In plaats van aanvra-
gen in te dienen bij verschillende 
stadsdiensten, is er één centraal 
aanspreekpunt.

Op de website vind je een gebruiks-
vriendelijk e-formulier voor je aan-
vraag, info over subsidies, uitleenbare 
materialen en vereiste toelatingen. 
Het Evenementenloket vraagt alle 
toelatingen voor jou aan. Daarom 
is het belangrijk om hen tijdig in te 
schakelen, liefst zes weken vooraf. 
Je krijgt ook allerlei tips over ge-
schikte locaties, promotie voeren en 
duurzaam organiseren. Vraag zeker 
de brochure ‘Een evenement organi-
seren in Mechelen’ aan als je iets van 
plan bent.

EVENEMENTENLOKET
alle werkdagen bereikbaar van 9 - 16u 
015 29 79 01
evenementenloket@mechelen.be 
www.mechelen.be/evenementenloket

PROMOOT 

JE ACTIVITEIT

GRATIS

UiT in Mechelen promoot je evene-
ment graag én gratis. Het enige dat jij 
daarvoor moet doen, is de informatie 
over je activiteit tijdig invoeren in de 
UiTdatabank. 

Dan verschijnt de aankondiging van 
je evenement op uitinmechelen.be, 
de maandkalender in het stadsma-
gazine Nieuwe Maan en de digitale 
nieuwsbrief van UiT in Mechelen. 

WWW.UITDATABANK.BE

3
MAAK GEBRUIK 

VAN HET

EVENEMENTENLOKET

Al heel wat Maneblussers zetten zich 
in voor een mooiere en betere stad. 
Voel jij je ook geroepen om een van 
de drijvende krachten te zijn in je 
buurt, dorp of stad? Of barst je van 
ideeën om Mechelen hechter maken? 
Word dan een Mechelenmaker!

De stad ondersteunt vele projecten 
van Mechelenmakers met subsidies, 
materiaal en communicatie. Zorgt je 
initiatief voor meer kennismaking, 
sfeer en betrokkenheid in je buurt? 
Vraag dan zeker financiële steun aan.

WWW.MECHELENMAKERS.BE
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WINTERBURENDAG
Vrijdag 5 januari, 18u

Info en inschrijven:
www.mechelen.be/burendag

Wij doen mee!

Jij ook?

WIN
pannenkoeken

en wafels



MECHELEN 
KINDERSTAD
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Een Kinderraad die bestaat uit 19 jongens en 
meisjes uit het 4de en 5de leerjaar. Zij komen 10x 
per jaar samen en denken na over onder andere 
verkeersveiligheid, het milieu en kindvriendelijke 
evenementen.

6 speelbossen, met name  
Geerdegembos, Schonenberg,  

Papenhofbos, Kerkenblokbos, Oude  
Antwerpsebaan en Barebeekduin

75 originele speelplekken  
voor kinderen. En in 2018 staan er 8 nieuwe 
initiatieven op de planning.

39 
kinderdagverblijven

 97 
onthaalouders 

Voor € 9,95 kan je een supertoffe 
Rommy-knuffel kopen. Hij is verkrijgbaar 
in het Huis van de Mechelaar, bij UiT in 
Mechelen (Hallestraat 2-4-6) en in de 
dorpshuizen. Per verkochte knuffel gaat 
er € 7,34 euro naar vzw De Keeting.

In een hartelijke, dynamische en verrassende stad voelen 
gezinnen met kinderen zich thuis. Daarom wil Mechelen zich 
verder blijven ontwikkelen als dé kinderstad van Vlaanderen.

MECHELEN HEEFT …

1627 plaatsen voor baby’s en peuters

51 scholen
• 33 gewoon en 4 buitengewoon basisonderwijs
• 12 gewoon en 2 buitengewoon secundair onderwijs
• en ook 3 centra voor deeltijds beroepssecundair 

onderwijs, 4 campussen voor deeltijds 
kunstonderwijs en 1 campus Centrum voor 
Basiseducatie



Mechelen is een gezins- en kindvriendelijke stad, daar gaan we prat op. Huis van het Kind draagt 
graag zijn steentje bij als dé informatie- en ontmoetingsplaats voor al wie betrokken is bij de 
opvoeding van kinderen. Alle diensten van het huis hebben één gemeenschappelijk doel: een 
aangename leefwereld creëren voor kind en gezin. We laten er vier aan het woord.

Huis van het Kind: de plek 
voor al je opvoedingsvragen

HILDE VLEMINCKX,  
medewerkster van de Opvoedingswinkel 

“Ouders kunnen bij ons terecht wanneer ze met opvoe-
dingsvragen zitten waar ze zelf niet uitraken, ongeacht 
de leeftijd van hun kind. Wij gaan samen met hen op 
zoek naar oplossingen. Dat doen we vooral door te 
praten: we richten ons op de oorzaak van de twijfels 
en kijken wat we daar in de praktijk aan kunnen doen. 
We benadrukken zoveel mogelijk dat je het meeste re-
sultaat boekt wanneer je op een positieve manier met 
je kinderen omgaat. Vaak merken we hoe moedeloze 
ouders na enkele goede gesprekken het licht weer 
zien, en daar doen we het voor.”

MARC LAMMAR, 
diensthoofd regie Kinderopvang

“Binnen het grote aanbod aan kinderopvang in en rond 
Mechelen is het voor ouders soms moeilijk om hun weg te 
vinden. Wij bieden met de Kinderopvangwijzer soelaas. Op 
onze website staat een heel gebruiksvriendelijk overzicht 
zodat ouders gericht naar een geschikte opvang kunnen 
zoeken. Ouders die met vragen zitten of simpelweg niet 
erg vertrouwd zijn met de werking van een kinderopvang, 
kunnen ook altijd mailen of bellen. Wij zoeken dan samen met 
hen naar een gepaste kinderopvang.”

WIJ ZOEKEN DOELGERICHT MEE NAAR DE JUISTE 

KINDEROPVANG

NA ENKELE GESPREKKEN ZIEN

ZELFS MOEDELOZE OUDERS WEER HET LICHT
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CANI NAS, 
verantwoordelijke Steun Op Maat

“Steun Op Maat wil kansarme gezinnen met jonge kinderen 
op een duurzame manier vooruithelpen. We zoeken naar 
oplossingen op maat in nauw overleg met hen. We werken 
met vrijwilligers die bij gezinnen thuis gaan en daar een 
vertrouwensrelatie opbouwen. Daarnaast hebben we een 
groepswerking waar ouders lotgenoten kunnen ontmoe-
ten. Zo zien ze dat ze niet alleen zijn met hun problemen 
– een belangrijke stap naar zelfredzaamheid. Gezinnen 
kunnen spontaan bij ons aankloppen. Partners of andere 
organisaties mogen hen ook altijd doorverwijzen. Ik hoop 
dat we in de toekomst nog veel meer mensen bereiken.”

SARAH VAN SAN, 
medeoprichtster van Café Bébé

“Wie een kind verwacht of opvoedt, zit vol vragen. Dat merk 
ik als draagconsulente en als moeder. Vanuit dat gevoel heb 
ik met Hanneke en Leen Café Bébé opgericht: een plek waar 
ouders twijfels kunnen delen terwijl hun kinderen zorgeloos 
spelen. Elke tweede zaterdag van de maand komen we samen 
voor een ongedwongen babbel. Ook Hanneke en Leen hebben 
professionele ervaring, respectievelijk als medewerkster van 
een webshop voor wasbare luiers en als vroedvrouw. Die 
expertise stellen we in Café Bébé ook ter beschikking. Er is 
nu een min of meer vaste kern van ouders die over de vloer 
komen. Wat mij het meeste deugd doet, is dat zij ondertussen 
ook los van Café Bébé beroep doen op elkaar.”

CAFÉ BÉBÉ IS EEN PLEK WAAR OUDERS HUN 

ONZEKERHEDEN KUNNEN DELEN

KANSARME GEZINNEN ZETTEN WE OP WEG 

NAAR ZELFREDZAAMHEID

 
HET VOLLEDIGE AANBOD 
binnen het Huis van het Kind vind je op mechelenkinderstad.be/huisvanhetkind
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Sofie en Steven, ouders van Alex en Mar-
got, kunnen hun geluk niet op. “Wij zijn 
ongelofelijk blij met onze keuze voor de 
buurtschool. Zonder School in zicht had 
die niet eens op onze radar gestaan.”

“De organisatie heeft ons niet alleen 
getoond waar objectieve kwaliteitsinfor-
matie te vinden was, ook de kwaliteit van 
de school konden we tijdens de open-
schooldagen op een doordeweekse 
schooldag zelf ervaren. Om nog maar te 
zwijgen over de waarde van het netwerk 
dat je begint op te bouwen met andere 
ouders uit de buurt. Gewoon geweldig.”

Niets dan voordelen
Projectmedewerker An-Katrien: “Scholen 

zijn mini-samenlevingen die de 
leerlingen in een bescherm-

Op zoek naar een goede basisschool in je buurt? School in zicht 
geeft je de kans om samen met andere ouders scholen in jouw 
buurt te bezoeken. De vzw streeft naar een goede sociale mix in 
de Mechelse basisscholen en wil van de scholen een afspiegeling 
maken van hun buurt.

de omgeving voorbereiden op de ‘grote’ 
samenleving. Daarom vinden we het 
belangrijk dat ze opnieuw een afspie-
geling worden van hun buurt. Ouders 
kiezen vaak via hun netwerk een school 
en dat leidt tot scholen vol kinderen van 
dezelfde achtergrond. Dat patroon willen 
we doorbreken, simpelweg door ouders 
kennis te laten maken met een school in 
hun buurt, zodat ze een weloverwogen 
keuze kunnen maken.”

“Kiezen voor de buurtschool biedt tal 
van voordelen. Je kind leert omgaan 
met diversiteit, wat in onze hedendaag-
se samenleving zeker een pluspunt is. 
Bovendien maken ze er vriendjes die 
vlakbij wonen. En als ouder is het ge-
woon ook handiger om de school dicht 
bij huis te hebben.”

1. INFOAVOND
De deelnemende scholen stellen 
zich voor op een scholenmarkt. 
Hier leer je ook andere geïnte-
resseerde ouders kennen. Je kan 
vragen stellen aan de deelnemen-
de directies en aan ouders van wie 
het kind er al naar school gaat.
Donderdag 8 februari, 20u,  
Transit M, zaal De Loods  
Inschrijven verplicht

2. OPENSCHOOLDAGEN
Een unieke blik achter de scher-
men: maak kennis met de dagelijk-
se klaswerking en snuif de sfeer 
op gedurende de lesuren. Op één 
dag kan je maximaal drie scholen 
bezoeken.
Vrijdag 2 maart &  
maandag 12 maart

3. TERUGKOMAVOND
Wissel samen met andere ouders 
van gedachten over de open-
schooldagen. Je kan er trouwens 
voor kiezen om samen in te 
schrijven.
Maandag 26 maart, 20u,  
Campus De Vest, Zandpoortvest 60

EEN PLEIDOOI VOOR SCHOOLGAAN IN JE BUURT

School in zicht

MEER INFO OF INSCHRIJVEN? www.schoolinzicht.be/mechelen,  
03 270 38 05 of an-katrien.hanselaer@schoolinzicht.be

HOE WERKT HET? 
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… BINNENKORT EEN

RUILDIENST VOOR

SPEELGOED VINDT?

Goed speelgoed is belangrijk voor 
de ontwikkeling van kinderen, maar 
kan soms duur zijn. Bovendien 
veranderen kinderen ook graag eens 
van speelgoed. Om alle kinderen de 
mogelijkheid tot spelen te geven, 
opent begin 2018 een ruildienst in 
het Huis van het Kind, een onderdeel 
van het Sociaal Huis. Je kan er dan 
terecht om speelgoed te ruilen. 

Zijn je kinderen hun speelgoed beu, 
worden ze er te oud voor, of hebben 
ze simpelweg te veel in huis? Dan 
zijn je giften aan de ruildienst zeker 
welkom.

HUIS VAN HET KIND 
Sociaal Huis Mechelen 
Lange Schipstraat 27 
015 44 52 42 
huisvanhetkind@mechelen.be 
mechelenkinderstad.be/huisvanhetkind

… EEN ROUWPLEK 

‘OP KINDERMAAT’

VINDT?

… ACTIVITEITEN HEBT

WAARBIJ KINDEREN

EN SENIOREN ZICH

SAMEN AMUSEREN?

Wist je al dat je in 
Mechelen Kinderstad …

Wie de stadsdrukte even wil ont-
vluchten, kan naar hartenlust gaan 
ravotten in een van de Mechelse 
zes speelbossen: Geerdegembos, 
Schonenberg, Papenhofbos, Kerken-
blokbos, Oude Antwerpsebaan en 
Barebeekduin. Als jonge avonturier 
kan je er kampen 
bouwen, in bo-
men klimmen 
en bosspelen 
houden.

… EEN UITLEENDIENST

VOOR KINDERFIETSJES

HEBT?

Kinderen groeien snel en als ouder is 
het prijzig om altijd een fiets van de 
juiste grootte te voorzien. Gelukkig 
is er de fietsotheek! Het principe is 
simpel: in plaats van een fiets te kopen, 
neem je een abonnement. Telkens 
je kind te groot geworden is voor 
zijn fiets, ruil je die in voor een groter 
exemplaar.

FIETSOTHEEK  
Adegemstraat 14 
woe 13 - 18u & vr 13 - 17u 
0472 08 04 85 
fietsotheek@atelier-mechelen.be  
www.fietsotheek.be

… KAN RAVOTTEN 

IN SPEELBOSSEN?

Iemand verliezen is nooit makkelijk, 
zeker niet voor jonge kinderen. Sinds 
eind oktober vind je op de stedelijke 
begraafplaats van Mechelen een 
rouwplek voor gezinnen. Hier kunnen 
kinderen een krijttekening maken voor 
hun dierbaren en even de tijd nemen 
om herinneringen op te halen. 

www.mechelen.be/begraafplaatsen

Met welk speelgoed speelde oma? 
Hoe dans je op hiphop? Kunnen we 
samen zingen? Jong en oud zijn be-
nieuwd hoe de ander plezier beleeft. 
Mengelmoes organiseert daarom 
een aantal namiddagen voor twee 
generaties. Elke namiddag heeft een 
ander thema: spelletjes spelen, zingen, 
dansen, breien en knutselen. Mengel-
moes is een idee van de Kinderraad, 
19 enthousiaste jongens en meisjes 
die van Mechelen een nog betere 
kinderstad willen maken.

21 MAART - BREIEN EN KNUTSELEN  
in Hof van Egmont  
18 APRIL - DANSEN  
in de Kruidtuin
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MECHELEN STAAT 
VOOR JE KLAAR
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5 lokale  
dienstencentra 

waar dagelijks 
honderden mensen 

komen eten, iets komen 
drinken of deelnemen 

aan activiteiten

een tiental  
woonzorgcentra 

waar oudere, zorg- 
behoevende burgers 
een thuis en zorg op 

maat krijgen

sociaal restau-
rant Refuge  

in de Onze-Lieve- 
Vrouwestraat 52,  
meer info op p. 37

Van kinderopvang over sociale initiatieven tot allerlei 
thuiszorgdiensten en ouderenzorg. Op gelijk welk moment  

in je leven staan we voor je klaar.

MECHELEN HEEFT …

Zorgbedrijf Rivierenland 
Vanaf januari 2018 wordt onze zorg nog sterker, 
klantvriendelijker en efficiënter dan tevoren.  
Alle zorgdiensten van Mechelen en Sint-Katelijne-
Waver gaan dan samen in één bedrijf.

Zo laag zijn de tarieven van de 
Minder Mobielen Centrale! Iets 
voor jou? Meer info vind je op p. 37. 

Met taxicheques kan je aan 
een voordeeltarief taxiritten 

in Mechelen betalen. Op p. 37 
lees je er meer over.

 Eén centraal punt:  
www.zorgbedrijfrivierenland.be 

 Aanpassen niet nodig: de fusie 
verloopt vooral achter de scher-
men, dus het zorgcentrum in je 
buurt blijft waar het was

 Expertise delen: door schaal-
vergroting kunnen experten op 
meerdere diensten ingezet worden

 Betaalbaar: dankzij meer effici-
entie en vereenvoudigde admi-
nistratie blijft zorg voor iedereen 
betaalbaar

€ 10 / jaar 
+ € 0,33 / km Taxicheques

+/- 20 gemachtigde 
opzichters staan al sinds 2014 
vrijwillig aan elke schoolpoort

3 straathoekwerkers: 
twee in de binnenstad, één in  

buurt Nekkerspoel



Wie met een zorgvraag zit zoals bij-
voorbeeld schoonmaakhulp, gezinszorg 
of op zoek is naar een serviceflat, ziet 
die vraag graag zo efficiënt mogelijk 
beantwoord. Dat heeft Mechelen goed 
begrepen. De stad zorgde voor een 
centraal aanspreekpunt: de zorgcoach.

Op de  
zorgcoach
kan je altijd 
terugvallen

Zorgcoach Katrien Wouters: “Stad Mechelen wil 
zijn zorgaanbod zo dicht mogelijk bij de mensen 
brengen en de drempel zo laag mogelijk houden. 
Een zorgcoach als aanspreekpunt is toegankelijker 
dan een kluwen van gespecialiseerde instanties.”

ZORGSCHAKEL
“Het gros van de vragen die ik krijg, heeft te 
maken met thuiszorg. Vaak komen die van alleen-
staande mensen die zelf niet echt een netwerk 
hebben waarop ze kunnen terugvallen. Ik ga bij 
hen langs en help bij de aanvraag van tal van 
thuiszorgdiensten die het Sociaal Huis ter beschik-
king stelt. Denk bijvoorbeeld aan poetshulp of de 
Minder Mobielen Centrale. Voor die mensen zijn 
wij hun schakel binnen het zorglandschap.”

“Uiteraard zijn er specifieke zorgvragen die ik niet 
alleen kan behandelen. Dan verwijs ik door naar 
een bepaalde dienst. Maar wanneer je één gezicht 
gebruikt voor verschillende diensten, wek je 
sneller vertrouwen. De drempel om beroep op ons 
te doen ligt veel lager.” 

ZIT JE MET EEN ZORGVRAAG? 
015 44 52 40,  
zorgorganisatie@sociaalhuismechelen.be

Je kan ook even binnenspringen bij de zorgcoach 
in de lokale dienstencentra. Zoek een dienstencen-
trum in je buurt via mechelen.be/zorgcoach.

WIJ VORMEN 

EEN SCHAKEL BINNEN 

HET ZORGLANDSCHAP

KATRIEN
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van 25 euro. Iedereen die in het 
bevolkingsregister van Mechelen staat 
ingeschreven als alleenwonende en 
alle eenoudergezinnen met kinderen 
krijgen hem automatisch. Deze eerste 
lokale tegemoetkoming is nog vrij be-
scheiden, maar is wel een symbolische 
stap in de goede richting. 

IK WIL GRAAG (BETER) NEDERLANDS
LEREN. WAT KAN IK DOEN?

Je kan naar het Huis van het Nederlands 
gaan in de Brusselpoortstraat 8. Zij zoe-
ken uit welke cursus het best bij jou past. 

Of schrijf je in voor het project Samen 
Inburgeren. Daarbij gaan Mechelaars 
op stap met mensen van andere 
culturen. Iedere ‘inburgeraar’ krijgt 
een ‘coach’ toegewezen op basis van 
gemeenschappelijke interesses. Samen 
oefenen ze Nederlands, leren ze de 
stad kennen en wisselen ze culturen 
uit. Gedurende een half jaar gaan ze 
gemiddeld twee keer per maand op 
stap met elkaar (zie ook p. 7).

IK KREEG EEN BRIEF VAN DE OVER-
HEID, MAAR IK BEGRIJP NIET WAT
ERIN STAAT. WIE KAN HELPEN?

Ga naar het Sociaal Huis in de Lange 
Schipstraat 27 of naar het CAW in de 
Maurits Sabbestraat 119. Je kan ook 
gewoon naar je wijkcentrum gaan. Zij 
helpen je je brief lezen en leggen je 
duidelijk uit wat erin staat.

IK KAN MIJ NIET VLOT VERPLAATSEN,
HEB GEEN AUTO EN HET OPENBAAR 
VERVOER IS 
GEEN OPTIE. 
HOE GERAAK
IK TOCH 
OP MIJN
BESTEMMING? 

Als Mechelaar met een begeleiderspas 
of UiTPAS met kansentarief kan je ge-
bruikmaken van de Taxicheques. Daar-
mee betaal je taxiritten in Mechelen aan 
een voordeeltarief. Elke cheque heeft 
een waarde van 2,5 euro. Jij betaalt bij 
aankoop slechts de helft. De cheques 
zijn per tien te koop aan het snelloket 
in het Huis van de Mechelaar, via het 
e-loket op mechelen.be of aan de balie 
in het Sociaal Huis. Betaal ter plekke met 
de cheques en reserveer je taxirit bij:

• Ecodrive taxi (015 33 03 30) 
• Smart-Taxi (0487 13 05 19)
• Taxi Corsica (0486 86 97 97)

Andere optie: laat je voeren door de 
Minder Mobielen Centrale van Sociaal 
Huis Mechelen. Meer dan 20 vrijwillige 
chauffeurs zorgen er met hun wagen 
voor dat jij op een makkelijke, veilige en 
comfortabele wijze ter plaatse raakt. Om 
beroep te doen op de Minder Mobielen 
Centrale moet je lid worden. Vanaf dan 
kan je, ten laatste twee dagen op voor-
hand, een rit aanvragen. Lidmaatschap 
bedraagt 10 euro per jaar of 5 euro per 
half jaar. Daarnaast betaal je 0,33 euro 
per km aan de chauffeur. De kilometers 
tellen vanaf vertrek bij de chauffeur thuis.

IK HEB HET MOEILIJK 
OM MIJN KINDEREN 
TE HELPEN MET HUN
HUISWERK. WIE 
KAN HELPEN? 

Signaleer dit zeker aan de leerkracht. 
Als je kinderen naar een Mechelse 
basisschool gaan, kan die Eerste Hulp 
Bij Huiswerk inschakelen. Via dat 
stadsproject geven vrijwilligers huis-
werkbegeleiding aan jonge kinderen 
die thuis niet de nodige middelen of 
ondersteuning krijgen. De begeleiding 
vindt plaats op school. 

Goed om te weten
WAAR VIND IK EEN 
WARME MAALTIJD AAN 
EEN EERLIJKE PRIJS? 

In sociaal restaurant de Refuge in  
de Onze-Lieve-Vrouwestraat 52 serveren 
ze een (h)eerlijke lunch met drie gangen 
– al dan niet vegetarisch – aan 9,5 euro. 
Als UiTPAShouder met kansentarief 
betaal je slechts 3,5 euro. Op woensdag-
middagen is er een ‘MMM-menu’: Maal-
tijd met Meerwaarde Mechelen. Kinderen 
onder de 12 jaar met een UiTPAS betalen 
dan maar 1 euro.

Als je moeilijk of niet in staat bent om 
zelf te koken, levert het Sociaal Huis ook 
warme maaltijden aan huis. Je betaalt 
dan 7,5 euro (mensen met een verhoog-
de tegemoetkoming betalen 4,5 euro) 
voor een voor-, hoofd- en nagerecht. Eet 
je liever in gezelschap? Dan ben je wel-
kom in een van de vijf dienstencentra in 
je buurt. Daar kost het driegangenmenu 
6 euro (of 4 euro voor mensen met een 
verhoogde tegemoetkoming).

HET LEVEN ALS ALLEENSTAANDE IS
DUUR. KAN IK 
FINANCIËLE 
COMPENSATIE 
KRIJGEN? 

Als alleenstaande heb je veel dezelfde 
kosten als koppels, maar moet je die 
wel in je eentje dragen. Fiscaal-juridisch 
kan Mechelen daar niet onderuit. 
Maar elk jaar in juni geven we alle 
alleenstaanden wel een Mechelenbon 

OPROEP
Eerste Hulp Bij Huiswerk zoekt vrijwilligers om  
kinderen te begeleiden in Mechelse basisscholen. Je hoeft heus 
geen leerkracht te zijn. Als je graag met kinderen werkt en vlot 
Nederlands leest en schrijft, kom je in aanmerking. 

Contacteer de dienst Onderwijsondersteuning: 
• 015 29 83 22 
• onderwijsondersteuning@mechelen.be

MEER WETEN OVER DE UITPAS MET KANSENTARIEF? KIJK OP P. 19.
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Veiligheid voorop

VINCENT
DE STRAATHOEKWERKER

Sommige (groepen van) mensen vinden 
moeilijk de weg naar hulpverleners of maat-
schappelijke voorzieningen. Een straat-
hoekwerker zoekt hen op in hun eigen 
milieu en probeert hun sociale leefsituatie 
te verbeteren door te luisteren, door infor-
matie te bieden en raad te geven. 

“Als straathoekwerker moet ik out of 
the box denken. Soms zijn regels binnen 
organisaties gunstig voor 99 % van de 
mensen, maar vormen ze voor onze doel-
groep een nadeel. Ik waak erover dat het 
aanbod aan hulpdiensten ook voor hen 
toegankelijk blijft.”

FRANCIS EN ERIK
DE GEMACHTIGDE OPZICHTERS

Een gemachtigd opzichter zet zich vrijwillig 
in voor de verkeersveiligheid en laat 
voetgangers veilig de straat oversteken. 
Francis en Erik staan samen aan de 
Battelsesteenweg.

“Wij zorgen ervoor dat kinderen veilig 
de schoolpoort bereiken. Er is toch niks 
schoner dan dat? We zijn blij dat we ons 
nuttig kunnen maken. En die vriendelijke 
babbels met de kinderen of de ouders 
doen altijd deugd.” 

Je veilig voelen in Mechelen. Dat is iets waar de stad zich fors voor inzet. En ook stevig in inves-
teert. Mechelen wil een aangename leefomgeving creëren waar iedereen zichzelf kan zijn, met 
respect voor elkaar. Deze vijf mensen dragen daar alvast hun steentje aan bij. 

Ook jij kan iets doen. Zeg samen met Mechelen nee tegen intimidatie via de online petitie.  
Word je lastiggevallen? Of zie je het voor je neus bij iemand anders gebeuren?  
Aarzel dan niet om aangifte te doen. Meer info: www.neeisnee.be
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LUC
DE WIJKAGENT

Elke buurt in Mechelen heeft een eigen 
wijkagent. Hij of zij houdt zich bezig met 
een aantal heel specifieke, wijkgebonden 
taken, zoals het controleren van adres- 
veranderingen of signaleren van incidenten.

“De grootste uitdaging in mijn job? 
Samen met de burgers de wijk leefbaar 
houden, zodat iedereen zich thuis voelt. 
Ik begeef me graag tussen de buurtbewo-
ners zodat ik kan helpen waar nodig. De 
lessen verkeerseducatie voor leerlingen 
van de lagere school geef ik bijvoorbeeld 
met veel plezier.” 

OMKELTOUM
DE GEMEENSCHAPSWACHT

Een gemeenschapswacht verhoogt door 
zijn ontradende aanwezigheid in de wijken 
het veiligheidsgevoel van de burger. Hij 
of zij vormt de schakel tussen de stad en 
de bevolking en signaleert problemen 
waarmee hij of zij te maken krijgt aan de 
bevoegde gemeentelijke diensten of aan 
de politie.

“Ik hou wel van wat verantwoordelijkheid. 
De erkenning die je krijgt van mensen als 
je op patrouille bent, doet deugd.”

PIETER 
DE BURENBEMIDDELAAR

Buren liggen soms met elkaar in de knoop. 
Af en toe lukt het niet om die knoop te 
ontwarren. Dan kan je beroep doen op een 
van de vrijwillige burenbemiddelaars van 
de stad. Samen zoek je naar een oplossing. 

“Ik probeer met mijn werk iets groters in 
gang te zetten. Idealiter kunnen mensen 
die door een conflictbemiddeling gegaan 
zijn, die ervaring inzetten om anderen 
voor te lichten. Zo wordt zowel het 
individu als de gemeenschap er beter 
van. Als dat ook effectief lukt, ben ik een 
tevreden mens.”
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Via een samenwerking met het Sociaal 
Huis en Cachet vzw mocht De Aanzet, 
een onderdeel van jeugdzorg Emmaüs 
Mechelen, de Federale Prijs Armoede- 
bestrijding 2016 mee in ontvangst nemen.

Mark Govaerts: “De Aanzet helpt een 
heel kwetsbare groep jongeren met 
begeleid zelfstandig wonen. Alleen 
jongeren uit ontwrichte gezinssituaties 
of jongeren die op hun 17de de jeugd-
zorg verlaten en alleen gaan wonen, 
komen in aanmerking. Die stap is voor 
hen aartsmoeilijk en zonder de juiste 
ondersteuning bestaat de kans dat ze in 

Mechelen strijdt tegen armoede

armoede verzeilen en hun plaats in de 
maatschappij niet vinden. Met een team 
van gemotiveerde medewerkers biedt 
De Aanzet jongeren praktische en emo-
tionele ondersteuning, om hen zo vlot 
mogelijk door die periode te gidsen.”

“Vzw Cachet, een vzw voor en door 
jongeren uit de jeugdzorg, liet jongeren 
hun ervaringen neerpennen in een 
boek. Met hun ervaringen en aanbeve-
lingen gingen wij en het Sociaal Huis 
aan de slag. Ons gezamenlijke project 
werd bekroond met de Federale Prijs 
Armoedebestrijding.”

Onze Dijlestad wil een warme thuis zijn voor iedereen. De 
vele initiatieven rond armoedebestrijding weerspiegelen die 
bekommernis als geen ander. Twee Mechelse organisaties zagen 
in 2016 hun grenzeloze inzet terecht beloond. 

VERANTWOORDELIJKHEID
“De jongeren met wie wij werken, 
dragen vaak een zwaar verleden mee. 
Ze voelen zich gekwetst, afgewezen of 
uitgesloten. Meestal willen ze maar één 
ding: een warme thuis. Als je op je 17de 
helemaal alleen moet gaan wonen, is 
dat absoluut geen evidentie. Daarom 
proberen wij een netwerk op te bouwen 
waar de jongeren op kunnen terugval-
len. En daar betrekken we steevast hun 
ouders bij. Ook al is de relatie verstoord, 
we vinden het belangrijk dat ouders hun 
verantwoordelijkheid opnemen en hun 
kind zo goed mogelijk bijstaan.”

VAAK WILLEN JONGEREN DIE WIJ BEGELEIDEN

GEWOON EEN WARME THUIS

MARK
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GO-team kreeg erkenning en financië-
le steun van het Kinderarmoedefonds 
van de Koning Boudewijnstichting.

Mieke Matthijs: “Met het GezinsOnder-
steuning-team (GO-team) bestrijden we 
kinderarmoede door te investeren in 
de zelfredzaamheid van gezinnen die 
onder schrijnende omstandigheden 
moeten leven. Die gezinnen komen 
bij ons terecht via drie meldpunten: de 
afdeling Jeugd en Gezin van de politie, 
het CLB op scholen, en Kind en Gezin. 
We gaan altijd eerst op huisbezoek om 
de situatie in te schatten. Vervolgens 
gaan we van start met een heel inten-
sieve begeleiding, waarbij we vooral 
een vertrouwensband willen smeden. 
Daarvoor verdiepen we ons in de leef-
wereld van de gezinsleden en bieden 
we ook praktische ondersteuning. 
We wijzen hen niet alleen op wat er 
misloopt, maar we helpen actief om de 
situatie te verbeteren.”

WE WILLEN DE

ZELFREDZAAMHEID

VERGROTEN VAN 

GEZINNEN IN ARMOEDE

MIEKE

OP ZOEK NAAR STABILITEIT
“We plakken nooit op voorhand een 
termijn op een begeleidingstraject. 
Vertrouwen winnen en daarbovenop 
structurele veranderingen aanbrengen 
in de leefwijze van een gezin, kost tijd. 
En die tijd willen we nemen, want dat 
loont.” 

“De zelfredzaamheid die wij gezinnen 
bijbrengen, vormt op termijn de kern 
van een stabieler leven. Ook voor de 
kinderen. Door hen te laten kennisma-
ken met andere perspectieven, willen 
we hen alerter maken. Hopelijk zullen 
zij de zaken later anders aanpakken en 
zo vermijden dat ze weer in soortgelijke 
situaties terechtkomen.”

“Peter Adriaenssens, de voorzitter van 
het Kinderarmoedefonds, beschreef 
onze aanpak als een van de beste die 
hij ooit heeft gezien. Vooral die erken-
ning doet ons erg veel deugd.”
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ONDERNEMEND 
MECHELEN
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Combineer een economische toplocatie met een duidelijke visie 
en je hebt een ideaal klimaat voor werkgevers, werknemers en 

shoppers. Dat uit zich onder meer in de voortdurende groei 
met werkgelegenheid voor iedereen.

MECHELEN HEEFT …

53 515 
jobs

2331 
kmo's

41 
grote bedrijven

Dit zijn de vijf grootste werkgevers 
in Mechelen (qua aantal medewerkers)

De Lijn T-Groep Emmaüs Telenet Wolters 
Kluwer

7683

5895
4967

2157 

644

Gemiddeld 339  
gebruikers maken per dag 

gebruik van de shopping shuttle

1ste weekend wintersolden ( januari) 38 214

Warm Welkom Weekend (maart) 81 242

Lentebraderie (mei) 74 674

1ste weekend zomersolden ( juli) 46 845

Herfstbraderie (september) 59 124

Warm Welkom Weekend (oktober) 79 341

Aantal shoppers tijdens …

Shopping shuttles rijden 
heen-en-weer op zaterdagen en 

koopzondagen

5



HEERLIJK KUIEREN
Mechelen heeft één enorm voordeel: 
alles is op wandelafstand. De belang-
rijke assen Hoogstraat-IJzerenleen, 
Onze-Lieve-Vrouwestraat en Bruul 
lopen dwars door het hart van de stad 
en gidsen je langs het aanlokkelijke en 
gevarieerde winkelaanbod. Je vindt 
er naast de grote bekende ketens, 
ook kleinere, originele boetiekjes. Een 
geweldige mix: voor ieder wat wils.

HET OOG WIL OOK WAT
Een divers aanbod is één ding, maar de 
omkadering moet ook aantrekkelijk zijn. 
Mechelen zet volop in op een mooie 

winkelomgeving met voldoende rust-
punten. Shoppen, shoppen, shoppen 
of even op adem komen tussen het 
indrukwekkende erfgoed of op een ter-
rasje: je geeft je ogen sowieso de kost.

ZWAKKE WEGGEBRUIKERS 
AAN DE MACHT
Als gezellige kuierstad was Mechelen 
het eigenlijk aan zichzelf verplicht om in 
de mate van het mogelijke zijn centrum 
autoluw te maken. Aan alle voetgangers: 
de binnenstad is jullie boulevard, flane-
ren maar! Je hoeft overigens niet bang 
te zijn dat je je aankopen niet thuis krijgt 
of niet meer vlot vanuit het centrum naar 
huis kan. We hebben aan alles gedacht! 

Klein, maar o zo fijn
SHUTTLEDIENST
Kom je op zaterdag (of tijdens 
een koopzondag) shoppen? 
Onze shuttlebus neemt je tussen 
10 en 19 uur gratis mee van de 
randparkings naar het centrum. 
De garantie dat je niet langer dan 
vijf minuten hoeft te wachten, krijg 
je er zo bovenop. Hadden we al 
gezegd dat ook de parkings aan 
de Nekker en het Douaneplein 
gratis zijn? Win-win ... win!

HANDENVRIJ SHOPPEN
Meer geshopt dan je handen kun-
nen dragen of gewoon geen zin 
om te sleuren? Laat je aankopen 
achter in de winkel en ontvang ze 
aan huis op een door jou gekozen 
moment. Je betaalt 6 euro voor 
een levering, ongeacht hoeveel 
winkels je aandoet. Installeer 
de app Handenvrij Shoppen in 
Mechelen, gooi benen én handen 
los en laat je volledig gaan!

Op een boogscheut van zowel Antwerpen als Brussel heeft 
Mechelen meer dan genoeg troeven om een volledig eigen 
publiek aan te spreken. Comfortshoppers, wees welgekomen.

MECHELEN WINKELSTAD 

MEER INFO?  
www.shoppeninmechelen.be
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VZW MEST: 
PROEFTUINEN VOOR 
STARTERS
De organisatie vzw Mest bege-
leidt startende ondernemers 
door hen leegstaande panden 
aan te bieden tegen betaalbare 
tarieven waar ze zonder risico’s 
hun concept kunnen uittesten. 
Vaak gebeurt dat onder de 
vorm van een pop-upwinkel.

De vzw zit ook mee achter The 
Box, het horecapand op de 
Korenmarkt waar ondernemers 
hun horecaconcept kunnen 
uittesten vooraleer ze de grote 
stap wagen.

Daarnaast heeft vzw Mest mee 
haar schouders gezet onder het 
ARTenova-project (zie p. 18). 

MEER WETEN? 
www.mest.be, mest@mest.be

DURF VERNIEUWEND  
TE ZIJN
Renaud: “Skatehouse is niet zomaar 
een skateshop. Evenmin is het een 
traditionele kroeg. Dé inspiratie voor 
Skatehouse kreeg ik bij een bezoek 
aan Deus Ex Machina in Sydney. Daar 
combineren ze custom motorfietsen met 
kledij, een gezellige bar en surfplanken. 
Ik dacht: waarom combineren we moto-
ren niet met skateboarden en een kleine 
indoor ramp? Een beetje een vreemde 
combinatie, maar wel heel vernieuwend. 
Het mooie aan de stad Mechelen – en 
vzw Mest in het bijzonder – is dat dat 
ook werd en wordt opgemerkt. Wij 
pasten niet in de bestaande hokjes, toch 
werd er productief en creatief mee na-
gedacht, waardoor er snel oplossingen 
werden gevonden en ons idee vorm kon 
krijgen.”

TEST JE IDEE UIT
“Via vzw Mest kregen we een gouden 
kans om uitgebreid te proefdraaien. 
Dankzij hen vonden we niet alleen het 

De ondernemerstips van …

perfecte pand, maar konden we ook 
met een lage huurprijs starten. We 
hebben veel ervaring opgedaan in onze 
pop-up, waardoor we nu veel verder 
staan in onze permanente locatie aan 
het Douaneplein. Zo hebben we een 
klantenbestand opgebouwd, maar ook 
relaties met leveranciers, een beter 
zicht op vraag en aanbod en inzicht in 
de praktische werking van de winkel. 
Dankzij de pop-up kunnen we onze 
onderneming veel beter inschatten.”

LEG CONTACTEN MET  
ANDERE ONDERNEMERS
“Ook op persoonlijk gebied heeft de 
pop-up overigens veel veranderd. Wij 
voelen ons ondertussen veel meer 
betrokken bij de stad dan louter als 
inwoners. We hebben veel contacten 
met andere winkel- en horeca-uitbaters, 
waardoor er ook geregeld een tof 
initiatief uit de bus komt. En aan onze 
toog steken we regelmatig iets op 
over evenementen die anders aan ons 
voorbij zouden gaan.”

RENAUD AMAND 

Zaakvoerder van Skatehouse samen met zijn vriendin Jane Omorogbe
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PHILIPPE VAN KESTEREN

Managing Director bij Booqit, een bedrijf dat het organiseren van aangepast vervoer 
eenvoudig maakt

VERVUL EEN CONCRETE 
NOOD
Philippe: “Bij Booqit maken we de 
organisatie van medisch en sociaal 
personenvervoer makkelijker en effici-
enter voor iedereen. Dat doen we door 
vraag en aanbod via ons online platform 
booqit.be samen te brengen. Je kan 
er vervoer aanvragen of je aanbieden 
als vervoerder. We hebben een uitge-
sproken sociale motivatie en stiekem 
dromen we er dan ook van dat Booqit 
zal bijdragen aan een verhoogde auto-
nomie voor senioren, minder mobiele 
personen en mensen die medische 
zorgen nodig hebben.”

GA DE JUISTE PARTNER-
SCHAPPEN AAN
“We slaan de brug tussen vraag en 
aanbod, zonder dat de eindgebruiker 
zich daar om moet bekommeren. Ener-
zijds zijn onze klanten ziekenhuizen, 
woonzorgcentra, mutualiteiten en par-
ticulieren, anderzijds gaan we op zoek 
naar vervoerders van ziekenwagens, 
rolstoelwagens en andere aangepaste 
voertuigen. Die brengen we dan 

met elkaar in contact. Wij willen op 
marktniveau een verschil maken en het 
aantal interacties dat dagelijks op het 
platform plaatsvindt, is onze maatstaf 
voor succes. Om dat te bereiken zijn de 
juiste partnerschappen van essentieel 
belang.”

ZOEK EEN INSPIRERENDE 
WERKPLEK, ZOALS HET OH!
“Anderhalf jaar geleden zijn we begon-
nen in een klein kantoortje in het Oh!, 

ONDERNEMERSHUIS OH!
De oprichting van het Oh! van de stadsdienst Economie, zes jaar 
geleden, heeft geleid tot een community van ondernemers die elkaar 
helpen en inspireren. Starters kunnen via verschillende formules in het 
Oh! werken aan een voordelige prijs. Op deze dynamische werkplek 
ontmoeten ze andere starters, gevestigde ondernemers, de overheid, 
kennisinstellingen en studenten.

MEER WETEN? 
oh.mechelen.be, oh@mechelen.be, 015 28 91 90

het Mechelse ondernemershuis. 
Door onze groei - momenteel tellen 
we zeven medewerkers - zijn we 
daar ondertussen al meerdere keren 
naar een groter kantoor verhuisd. 
Uitbreiden gaat er erg makkelijk. 
Werken in het Oh! is heel inspire-
rend: je legt er veel contacten met 
collega-ondernemers. Daarnaast is 
er veel kruisbestuiving: het helpt om 
contacten te leggen en samenwer-
kingen aan te gaan.”
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EXTERNE 
ACTIVERING 
VAN WERK-
ZOEKENDEN EN 
LEEFLONERS

Stad Mechelen zorgt niet 
alleen binnen de eigen muren 
voor tewerkstelling voor 
werkzoekenden. Volgens 
de meest recente cijfers zijn 
er in Mechelen 215 voltijdse 
medewerkers aan de slag via 
lokale diensteneconomie en 
beschermde en sociale werk-
plaatsen. Dat activeringsbe-
leid is al langere tijd een van 
de sociale prioriteiten van 
onze stad.

Daarnaast stelt het Sociaal 
Huis sinds kort een aantal 
leefloongerechtigden tewerk 
bij ondernemingen via ‘artikel 
60’. Dat nieuwe wettelijke 
systeem laat toe om leeflo-
ners een werkervaring aan 
te bieden tot ze weer recht 
hebben op een werkloos-
heidsvergoeding. Het Sociaal 
Huis krijgt hiervoor subsidies 
en voordelen van de federale 
overheid. De verwachting is 
natuurlijk wel dat de mensen 
die kans grijpen en er alles 
aan doen om hun situatie te 
verbeteren. Op die manier 
kunnen mensen die uit de 
arbeidsmarkt zijn gestapt 
of gevallen weer op eigen 
benen staan en bijdragen aan 
de samenleving.

Waarom moet stadspersoneel een 
goede weerspiegeling van de bevol-
king zijn?
“In de eerste plaats omdat iedereen 
gelijke kansen verdient natuurlijk. Maar 
daarnaast is het ook voor onszelf en 
onze burgers een goede zaak. Hoe 
meer achtergronden wij hebben binnen 
onze teams, hoe beter we voeling 
hebben met de noden en voorkeuren 
van alle burgers.”

“Klantencontact is bijvoorbeeld veel 
aangenamer en laagdrempeliger als 
burgers en stadspersoneel zich in elkaar 
herkennen. We hechten veel belang aan 
onze klantgerichtheid. Dat was trouwens 
een van de troeven waarmee we de 
prijs ‘Lokale Overheidsorganisatie van 
het Jaar 2017’ hebben gewonnen.”

“Ook op vlak van staffuncties en lei-
dinggevende functies is het belangrijk 
om zo representatief mogelijk te zijn. 
Dan hebben alle kansengroepen een 
zekere inspraak in het beleid en de 
uitvoering ervan. Voor een goed begrip: 
onder kansengroepen verstaan we 
personen van een allochtone origine, 
personen met een handicap, ouderen 
en kortgeschoolden.”

En lukt dat? Wat zijn jullie grootste 
uitdagingen?
“Ik kan je vertellen dat zoiets niet 
vanzelf gaat; we maken er continu werk 
van. Net zoals in andere steden, zijn we 
er nog niet helemaal. Op vlak van kort-
geschoolden - denk aan zorgprofielen 

Mechelen is een stad met vele 
nationaliteiten en mensen 

van alle slag. “Die diversiteit 
willen we doortrekken 

in het eigen personeel”, 
vertelt Lies De Caluwé, 

teamverantwoordelijke bij de 
Mechelse personeelsdienst.

Burgers en 
stadsmedewerkers 

moeten zich in 
elkaar herkennen

ALLE 

KANSENGROEPEN

BEREIKEN EN 

MEE AAN BOORD 

HALEN IS EEN VAN DE

 GROTE UITDAGINGEN

WIL JE BIJ STAD MECHELEN OF HET SOCIAAL HUIS AAN DE SLAG?  
Raadpleeg de vacatures op www.mechelen.be/vacatures
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Grote internationale bedrijven zien 
in Mechelen een makkelijk bereik-
baar alternatief voor Brussel. Onze 
centrale locatie, op de as tussen 
Antwerpen en Brussel, is een grote 
troef. Met de trein ben je vanuit 
beide steden op een kwartiertje in 
Mechelen. Tegelijkertijd pakken we 
mobiliteit slim aan en focussen we 
op infrastructuurverbeteringen die 
het verschil maken. Denk bijvoor-
beeld aan het nieuwe treinstation 
dat er in de toekomst nog aankomt.

Mechelen bulkt van 
talent. Onder impuls 
van alle stadsinvesteringen van 
de voorbije vijftien jaar trekt onze 
stad heel wat nieuwe inwoners 
aan. Waaronder behoorlijk wat pas 
afgestudeerden van de universi-
teiten van Leuven, Antwerpen en 
Brussel. Voeg daar ook nog eens 
onze eigen afgestudeerden van 
Thomas More en het nabijgelegen 
De Nayer Instituut aan toe en je 
beschikt over een grote vijver aan 
(hoog)geschoolde, meertalige ta-
lenten. Ook daar komen bedrijven 
op af.

Een sterke creatieve sector is 
belangrijk voor innovatie. Daarom 
doet de stad er alles aan om 
creativiteit te stimuleren en cultu-
rele evenementen te promoten. 
Ook beginnende ondernemers 
kunnen rekenen op heel wat steun 
en begeleiding, onder meer via 
vzw Mest en het Oh! (zie p. 46). 
Daarnaast worden en-
kele ongebruikte 
of leegstaande 
gebouwen op 
een creatieve ma-
nier benut - denk 
bijvoorbeeld aan 
ARTenova (zie p. 18).

Mechelen is een stad in volle groei: 
dat nodigt uit. In 2015 telden we al 
2331 werkgevers - een groei van 7 % 
ten opzichte van 2008. De laatste 
jaren breiden vooral de sectoren IT, 
media, telecom en biotechnologie 
hier stevig uit. En tussen 2007 en 
2015 nam het aantal jobs toe tot  
53 515. Dat is een jaarlijkse groei 
van 1,32 % . Alle sociaal-economische 
parameters en de aanwezigheid van 
uiteenlopende multinationals tonen 
dus aan dat Mechelen goed boert. 
Die opwaartse spiraal trekt nog meer 
werkgevers en werknemers aan.

LOCATIE EN

BEREIKBAARHEID TALENT

CREATIVITEIT EN 

ONDERNEMERSCHAP POSITIEVE 

FLOW

of administratief personeel - lukt het 
behoorlijk goed. Bij langgeschool-
den is de kloof groter.”

“Het is moeilijk om daarvoor één dui-
delijke oorzaak aan te duiden. Maar 
het is wel zo dat je in een kleinere vij-
ver vist. Mensen uit kansengroepen 
zijn minder vaak langgeschoold. We 
stellen ook vast dat die profielen niet 
vaak bij ons solliciteren. Misschien 
omdat ze denken dat ze minder kans 
maken? Een onterechte vrees.”

Hoe proberen jullie hen toch te 
bereiken en te overtuigen?
“In eerste instantie door ervoor te 
zorgen dat onze vacatures alle doel-
groepen bereiken. Via de jobsite 
van VDAB bijvoorbeeld. We sturen 
onze vacatures ook uitdrukkelijk 
naar doelgroepenorganisaties, 
zodat zij die kunnen doorsturen 
binnen hun netwerk.“

“In de tweede plaats willen we het 
solliciteren zelf zo laagdrempelig 
mogelijk houden. Hierbij ontbreekt 
het ons niet aan de nodige zelfkritiek. 
Zo nemen we momenteel heel onze 
selectieprocedure grondig onder de 
loep. Vinden we daar nog drempels 
die bepaalde mensen doen afhaken? 
We willen het graag weten.”

“We bieden ook stages aan voor 
personen met een arbeidshandicap, 
onder andere via een samenwer-
king met De Ploeg. Die vzw wil 
de (re)integratie bevorderen van 
mensen met een grotere afstand tot 
de arbeidsmarkt. Stages zijn een 
goede kennismaking. Je leert elkaar 
kennen en je komt te weten of je 
verder in zee kan met elkaar.”

grote redenen
waarom bedrijven 

zich hier 
vestigen

4
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Toerist 
in eigen stad
Herken jij de volgende locaties in Mechelen? De op-
lossing vind je hiernaast op pagina 51. Check zeker 
ook visitmechelen.be en laat je verrassen door een 
Mechelen dat je misschien nog niet kent.
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DE CELLEKENS
Minderbroedersgang 12

IN DEN GROOTEN ZALM
Zoutwerf 5

ONZE-LIEVE-VROUW-OVER-
DE-DIJLEKERK
Onze-Lieve-Vrouwestraat

GROOT BEGIJNHOF
Fonteinstraatje

KLEIN BEGIJNHOF
Begijnhofbogaard

ALICE DUERME 
De Langhestraat

TUIN VAN DE WIT
Schoutetstraat 7

SCHAATSBOOT • KERSTMARKT AAN DE DIJLE
CAFÉ AMBIANCE • URBAN TRAIL • MECHELEN IN VUUR EN VLAM

MIRAGE WINTERBAR • KERSTSHOPPING • OUDJAAR
WINTERBURENDAG • NIEUWJAARSDRINK

VOLG MECHELEN ONLINE

www.mechelen.be
facebook.com/StadMechelen
@StadMechelen
@StadMechelen
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