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Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijkbasiliek schittert weer
Na de Sint-Pieters-en-Pauluskerk op de Veemarkt is de 
Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijkbasiliek de tweede kerk 
in onze binnenstad die prachtig werd gerestaureerd. De 
basiliek, die werd ontworpen door Mechels beeldhouwer 
en architect Lucas Faydherbe, heeft haar oorspronke-
lijke 17de-eeuwse stijl teruggekregen. Dankzij helder, 
kleurloos glas in de koepel valt zonlicht tot in het hart van 
de basiliek en wordt het barokinterieur tot in de kleinste 
details benadrukt. Wandel er zeker eens binnen.

Ook de andere zes historische kerken in de binnenstad 
worden flink opgeknapt. Dit bekostigt Stad Mechelen 
samen met de Vlaamse overheid.

Meer weten? www.mechelen.be/kerkelijk-patrimonium
en www.mechelen.be/o.l.vrouw-van-hanswijkbasiliek 

Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijkbasiliek, Hanswijk-
straat, elke dag (behalve woensdag) open van 13 tot 17u.
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In de kijker



Belastingen. We hebben het er niet zo vaak over, maar wist 
je dat lastenverlagingen in Mechelen een constante zijn ge-
weest de voorbije 15 jaar? Van 2000 tot nu is Mechelen 
geëvolueerd van de duurste Vlaamse centrumstad tot een 
normale, betaalbare stad. Verschillende belastingtarieven 
werden afgeschaft of verlaagd. Zo worden de opcentiemen 
op de onroerende voorheffing in 2017 al voor de vijfde keer 
op rij verlaagd. Dat is uniek in Vlaanderen. Ook al werden 
sommige zaken duurder, alles bij elkaar betalen we vandaag 
met z’n allen minder lokale belastingen dan 15 jaar geleden. 
Dat blijkt ook uit een recent onderzoek van Het Nieuwsblad.  
De krant publiceerde op 26 november dat er in 2015 maar 2 van 
de 13 centrumsteden fiscaal voordeliger waren.  

Onze aanpak maakt wonen in Mechelen aantrekkelijker. Voor álle 
Mechelaars, dus ook voor de groeiende groep singles. Ook onderne-
mingen profiteren van een gunstiger fiscaal regime. Mechelen heeft 
er alle belang bij dat meer bedrijven zich hier komen vestigen, want 
met hun grote oppervlaktes zorgen zij voor de helft van de Mechelse 
belastingopbrengst. Daarmee kunnen we ook de komende 15 jaar 
verder timmeren aan de vernieuwing en modernisering van onze 
stad. Hoe dat precies in mekaar zit, lees je in deze Nieuwe Maan.

Bart Somers,
burgemeester

In Mechelen betaal je minder

Waar wil je meer of minder aan uitgeven in 2017?

KIRSTY: “Op gezondheid bespaar ik 
niet: zo blijf ik bijvoorbeeld biologisch 
eten. Bovendien ga ik stoppen met siga-
retten roken. Vapen is goedkoper. Nu ik 
in Nieuwe Maan sta, gaat iedereen me 
daar natuurlijk op aanspreken (lacht).”

WERNER: “Sinds drie jaar woon ik in 
Mechelen en mijn fierheid over de stad 
wil ik delen. Daarom organiseer ik vaak 
feestjes voor familie en vrienden. In 
2017 wil ik dat nóg vaker doen! Zo kun-
nen ze mijn stad goed leren kennen.”

INGRID: “Ik was van plan om met mijn 
dochter en een vriendin een all-inreis 
naar Mauritius te ondernemen, maar 
ik heb me bedacht. Op zo’n dure reis 
gaan, terwijl er ginder zoveel armoe-
de is, ik heb het er toch moeilijk mee.”

MAANdVRAAG

Komaan
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Ook de stad Mechelen heeft een begroting (een overzicht van verwachte inkomsten en uitgaven) gemaakt voor komend jaar. 
Lees meer over de financiële plannen van je stadsbestuur op p. 6.
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WEDSTRIJD

Hoeveel speelpleintjes 
vind je in Mechelen?
Mechelen is een echte Kinderstad! Dat betekent onder 
andere dat de jongste Maneblussers hier naar hartenlust 
kunnen spelen. Kan jij raden hoeveel speelpleintjes onze 
stad telt? Stuur je antwoord en je gegevens voor 6 februari 
2017 naar nieuwemaan@mechelen.be of naar Marketing &  
Communicatie, Grote Markt 21, 2800 Mechelen. Het wed-
strijdreglement vind je op www.mechelen.be/nieuwemaan. 

Tip: neem eens een kijkje op www.mechelenkinderstad.be. 
Daar ontdek je het antwoord én dat er in Mechelen naast 
speelpleintjes ook speelbossen en kindvriendelijke speel-
installaties zijn. Tussen alle deelnemers met het juiste ant-
woord verloten we vijf gloednieuwe knuffels van Rommy 
Rombouts, de mascotte van Mechelen Kinderstad.

De winnaar van de vorige wedstrijdvraag is Kim Van Herp. 
Tussen 15 september en 1 december werden al 1650 UiT-
PAS’en verkocht. Kim zat er met haar gok van 1625 passen 
het dichtst bij en wint Mechelenbons ter waarde van € 60. 
Proficiat! Heb jij nog geen UiTPAS? Haal er dan snel een 
bij UiT in Mechelen (Hallestraat 2-6)!  
Meer info: www.uitinmechelen.be/uitpas

Koop een Rommy-
knuffel voor het goede 
doel!
Rommy Rombouts bestaat nu ook in fluweelzachte 
knuffelvorm. Je kan de knuffel winnen met de 
wedstrijd hierboven, of je kan hem kopen bij UiT in 
Mechelen (Hallestraat 2-6) aan € 9,95. Per verkochte 
knuffel gaat € 3,67 rechtstreeks naar een goed doel. 
En dat bedrag wordt door de stad nog eens verdub-
beld. Zo gaat er dus € 7,34 per verkochte knuffel 
naar vzw De Keeting, een Mechelse vereniging 
waar armen het woord nemen. Geef je kind, neef of 
nichtje deze leuke knuffel en je maakt in één klap 
meerdere mensen blij!



Komaan
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De strafste vrijwilliger(s)
Ken jij iemand of een organisatie die zich vrijwillig inzet  
in Mechelen en daarvoor een dikke merci verdient? No-
mineer die dan voor de Prijs voor de Vrijwilliger! Elk jaar 
benoemt de stad een Mechelaar en een Mechelse vereni-
ging of organisatie tot ‘Vrijwilliger(s) van het jaar’. Zij staan 
symbool voor alle onmisbare vrijwilligers die hun schou-
ders onder Mechelen zetten. Je kan een kandidaat voor-
dragen door voor 15 januari 2017 het formulier Prijs voor 
de Vrijwilliger in te vullen via www.mechelen.be/vrijwilliger. 
Op 5 maart, tijdens de Week van de Vrijwilliger, worden 
de laureaten in de bloemetjes gezet met een oorkonde en 
plechtige ontvangst op het stadhuis.

Sportkampioenen
Zette jij het afgelopen jaar een uitzonderlijke sportieve 
prestatie neer? Of ken je straffe sportieve Mechelaars? 
Nomineer hen of jezelf dan voor de Kampioenenhulde. 
Tijdens deze hulde op 29 maart 2017 zet de stad haar 
sportievelingen in de bloemetjes. Er worden drie trofeeën 
uitgereikt: de Sporttrofee (de hoogste onderscheiding 
voor een sportprestatie), de Trofee voor de Mechelse 
Sportbelofte van het jaar en de Trofee voor Sportverdien-
ste van het jaar. 

Ben je als Mechelaar aangesloten bij een niet-Mechelse 
club? Ook dan kan je uitgeroepen worden als een 
Sportkampioen.

Sportkampioenen nomineren kan nog t.e.m. 27 januari via 
www.mechelen.be/sportkampioenenhulde

Alerte burgers helpen  
criminelen vatten
Deze keer hebben een dozijn alerte Mechelaars 
de Medaille dubbel en dik verdiend. Dankzij hun 
gevatte tussenkomsten kon de politie een aantal 
inbrekers en dieven in de boeien slaan.

Mechelen gooit al heel wat politiemensen en camera’s 
in de strijd voor een veilige stad. Wanneer je daar-
bovenop kan rekenen op alerte Mechelaars, zit het 
helemaal goed. Een twaalftal Mechelaars staken het 
voorbije jaar hun nek uit toen ze verdachte of crimi-
nele feiten in de gaten kregen. Ze hielpen gauw- of 
fietsendieven vatten, hielden inbrekers tegen, of 
liepen hen zelfs achterna. Voor zoveel burgerzin 
werden ze recent gehuldigd door de politie en 
burgemeester Somers. En onze Medaille, die krijgen 
ze er bovenop!

Je hoeft geen cape aan te trekken om een held te zijn. 
Zie je een verdachte activiteit? Meld het dan aan de 
politie via 101 (indien dringend) of 015 464 464.

Ken jij iemand die de Medaille verdient?  
Stuur een mailtje naar nieuwemaan@mechelen.be 
en wie weet hangt de Medaille volgende keer rond 
zijn of haar hals.

DE MEDAILLEMECHELEN ZKT.



1. Belastingen  
blijven verlagen
In 2000 was Mechelen op vlak van 
belastingen nog de duurste Vlaamse 
centrumstad. Vandaag is Mechelen een 
betaalbare stad waar we met z’n allen 
minder lokale belastingen betalen dan 
15 jaar geleden. Dat trekt niet alleen 
burgers maar ook ondernemingen aan, 
en die zijn verantwoordelijk voor de helft 
van de Mechelse belastingopbrengst. 
Over de verlaagde lokale belastingen 
lees je meer op de pagina hiernaast.

2. Stadsschulden 
blijven afbouwen
Minder belastingen, dat staat gelijk 
aan minder inkomsten voor de stad. 
Toch is de stad erin geslaagd om de 
stadsschulden verder af te bouwen. 
Dat is te danken aan het zuinig, 
rationeel en efficiënt financieel beleid 
van de laatste jaren, waarbij duidelijke 
prioriteiten werden gesteld. 

3. Blijven  
vernieuwen
Ondanks die schuldafbouw is het 
stadsbestuur erin geslaagd om 
voldoende ruimte te vinden voor in-
vesteringen. Die van de voorbije jaren 
lonen zich alleszins al: zowel burgers 
als bedrijven vestigen zich almaar va-
ker in Mechelen. Ook daardoor stijgen 
onze inkomsten. Lees op de volgende 
pagina’s hoe de stad blijft vernieuwen 
en wat dat voor jou betekent.

Begroting 2017-2020 op punt

De financiële plannen  
van je stad onder de loep
Het Mechelse stadbestuur wil drie ambitieuze doelstellingen met elkaar blijven 
verzoenen. Ze zijn op de goede weg!
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Dossier M

“In Mechelen 
betaal je steeds 
minder belastingen 
en krijg je toch 
meer in de plaats. 
Dat is zeldzaam. 
Bovendien daalt 
onze schuld.”

Walter Schroons,  
schepen van Financiën

Minder belastingen!
Het leven wordt almaar duurder. Gelukkig vormen de 
Mechelse belastingen een uitzondering op die regel. 

Tal van lokale belastingtarieven zijn recent afgeschaft of 
verlaagd. En de opcentiemen op de onroerende voorhef-
fing worden dit jaar al voor de vijfde keer op rij verlaagd. 
Dat is uniek in Vlaanderen. Opcentiemen zijn het deel 
van de onroerende voorheffing dat naar de gemeente en 
provincie gaat waarin je onroerend goed ligt.

Toegegeven, in de eerste plaats zijn het ondernemin-
gen die de verlaging van onroerende voorheffing in hun 
portemonnee voelen. Het gaat dan ook om een belasting 
die gekoppeld is aan oppervlakte. Dat gunstiger fiscaal 
regime lokt almaar meer bedrijven naar hier. En gezien zij 
zorgen voor de helft van de Mechelse belastingopbrengst, 
geeft dat de stad op termijn financiële ademruimte om de 
belastingen voor iedereen wat te doen zakken. Zo profi-
teer je er dus uiteindelijk nog een tweede keer van mee!

Voor wie het nog niet wist: in 2016 heeft Mechelen de alge-
mene gemeentebelasting zelfs afgeschaft. Dat betekende 
al een jaarlijkse besparing van 60 euro voor een gezin en 
40 euro als alleenstaande. Mede daardoor bevindt onze 
stad zich nu in de subtop van de centrumsteden inzake 
lage fiscale druk. In 2000 waren we zowaar nog de duurste.
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Veiligheid & welzijn

Investering per inwoner in 2017

Mechelen draagt zorg voor de veiligheid en het welzijn 
van zijn inwoners. Daarom wordt fors geïnvesteerd in 
politie, armoedebestrijding en brandweer. Wist je al 
dat Mechelen van alle centrumsteden per inwoner het 
zwaarst investeert in politie? En dat is zeker geen verlo-
ren moeite want de criminaliteitscijfers zijn de voorbije 
jaren met 40 % gedaald!

296 euro besparing per gezin
Hoewel de ene gezinssituatie natuurlijk de andere niet 
is, is het interessant om te becijferen hoeveel profijt een 
Mechels gezin zoal doet dankzij de lastenverlagingen die 
de stad sinds 2000 doorvoert. 

Als we de situatie van toen vergelijken met nu, komt dit 
voor een gezin van drie personen neer op een belas-
tingvermindering van 246 euro. Vermeerderd met een 
talententicket van 50 euro voor één kind, betekent dit 
voor dit fictieve gezin zelfs een besparing van liefst 296 
euro per jaar. 

De belangrijkste stukjes uit deze complexe rekensom:
• Opcentiemen op de onroerende voorheffing werden 

verlaagd van 1663 naar 1490.

• De algemene personenbelasting zakte van 7,8 % naar 
7,4 %. Bovendien heeft de stad haar eigen minder-
opbrengst door de federale tax shift niet verhaald op 
de burgers.

• De algemene gemeentebelasting is in 2016 afgeschaft.

€ 50
Brandweer

€ 259
Politie

€ 144
Armoede- 
bestrijding



Eerste hulp bij evenementen
mmMechelen Feest! (en helpt je feesten)
Dat de winter alweer oergezellig is in Mechelen, is deels te danken aan 
de vzw mmMechelen Feest! Samen met de stad zorgen ze voor tal van 
feesten in de openbare ruimte, waaronder Mechelen Houdt Je Warm en 
De Zomer Is Van Mechelen, en stadsfestivals, zoals OP.RECHT.MECHELEN. 

Sinds 2014 maakt ook het evenementenloket deel uit van mmMechelen Feest.

Dit publieksvriendelijke evenementenloket helpt de Mechelaar bij het 
organiseren van zijn eigen festivals. Het is hét centrale aanspreekpunt 
voor alle organisatoren van evenementen in de openbare ruimte. Als 
organisator kan je bijvoorbeeld vragen of een straat of plein beschikbaar 
is op een bepaalde datum. Ook digitaal is heel wat mogelijk: je kan een 
toelating en materiaal aanvragen.

Sinds de opstart in april 2014 behandelde het evenementenloket al meer 
dan 900 aanvragen. Reden temeer voor de stad om te investeren in de 
verdere uitbouw van deze dienstverlening: dit jaar krijgt het loket een 
extra toelage van 25 000 euro. Daarmee zal de vzw een Feestencharter 
uitwerken, dat organisatoren, bewoners, handel en horeca verbindt in 
de ambitie een bruisende stad te zijn, met voldoende aandacht voor de 
leefbaarheid van de buurt. Ze geven organisatoren ook een digitaal over-
zicht van alle evenementen, zodat die bijvoorbeeld op voorhand kunnen 
zien welke locaties al bezet zijn op een bepaald moment. Er zullen ook 
op regelmatige tijdstippen info- en vormingssessies voor de Mechelse 
evenementorganisatoren in het leven worden geroepen.

Meer weten over mmMechelen Feest!? W www.mmmechelenfeest.be,  
E mmmechelenfeest@mechelen.be, T 015 29 79 01

Single zijn is duur. 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. Daarom krijgen alle Mechelse alleenstaanden voortaan een  
Mechelenbon van 25 euro om dit te compenseren. 

Recent kwam de singletoets in het nieuws: 
een voorstel aan alle regeringen om bij 
elke belastingsmaatregel na te gaan of 
eenpersoonsgezinnen niet worden be-
nadeeld. Het stadsbestuur zocht en vond 
een haalbare, creatieve maatregel die een 
eerste stap in de goede richting betekent. 
Deze allereerste lokale tegemoetkoming 
is nog vrij bescheiden, maar heeft een 
belangrijke symbolische waarde. 

Fiscaliteit moet fair zijn voor iedereen. 
Dat heeft Mechelen met deze aankon-

diging uitdrukkelijk in de aandacht van 
pers en publiek gezet. Op die manier wil 
de stad hogere overheden aansporen 
om meer rekening te houden met het 
toenemend aantal alleenstaanden.

Wie heeft recht op de tegemoetko-
ming? Iedereen die in het bevolkings-
register van Mechelen staat ingeschre-
ven als alleenwonende. Dat is namelijk 
het enige objectieve criterium. Is dat 
voor jou het geval? Dan krijg je de 
bons automatisch toegestuurd.

Talentencheque 
blijft bestaan 
Ook volgend jaar krijgen meer dan 
11 000 Mechelse kinderen tussen 5 en 
15 jaar Talententickets ter waarde van 
50 euro in hun brievenbus. Daarmee 
kunnen hun ouders (een deel van) het 
lidgeld van hun sport-, jeugd- en cul-
tuurverenigingen betalen. De stad wil zo 
elk kind de kans geven om zich aan te 
sluiten bij een vereniging en z’n talenten 
te ontdekken en ontplooien. Want elk 
kind heeft recht op een leuke hobby.
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Mechelenbon voor alleenstaanden



Dossier M

Nieuw museum, bibliotheek en erfgoeddepot
Op cultureel vlak zijn duidelijke keuzes gemaakt. Tot 2018 wordt de laatste hand gelegd aan de renovaties  
van het museum Hof van Busleyden, bibliotheek Predikherenklooster en erfgoeddepot Depot Rato. 
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Mechelenbon voor alleenstaanden

Erfgoed is kwetsbaar. Momenteel zit ons Mechels erfgoed verspreid over 13 lo-
caties, maar binnenkort kan het naar één grote opslagplaats: Depot Rato. In mei 
2016 zijn de werken gestart aan een van de loodsen van de voormalige Rateau-
fabrieken aan de Leuvensesteenweg in Muizen. Dit jaar wordt een tweede loods 
gerenoveerd. Het wordt in de eerste plaats een bewaarplaats voor de tijdelijke 
of permanente opslag van erfgoed uit Mechelen en de regio. Denk aan archeo-
logische vondsten, kunstwerken en historische voorwerpen zoals eeuwenoude 
manuscripten of gebruiksvoorwerpen. Het brede publiek zal delen van de collec-
ties nu en dan kunnen raadplegen en rondleidingen achter de schermen kunnen 
volgen. Een ‘kijkdepot’ en tijdelijke tentoonstelling geven het publiek de kans 
om kennis te maken met collecties die normaal niet worden tentoongesteld.

In 2018 zwaaien de deuren open van de nieuwe bibliotheek in het Predikhe-
renklooster op de Tinelsite. Op de benedenverdieping komt een café met 
terras en een onthaal met leestafels waar je kranten en de nieuwste aanwin-
sten kan lezen. De voormalige kloosterbib op de eerste verdieping krijgt weer 
haar oorspronkelijke functie als stille studie- en werkzaal. Op de monumentale 
zolder komt het grootste deel van de bibliotheekcollectie.

Het Hof van Busleyden in de F. de Merodestraat heeft een prachtige staat 
van dienst: het was al sinds 1938 in gebruik als stadsmuseum. Maar omdat dit 
prachtige renaissancepand niet meer was aangepast aan de noden en ver-
eisten van een hedendaags museum, besloot de stad om het te renoveren 
en uit te breiden. Tegen 2018 is het Hof van Busleyden omgetoverd tot een 
parel van een Bourgondisch stadspaleis, met een museumoppervlakte van 
zomaar eventjes 3800 m².
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Stadsdiensten zetten in 
op 'Het Nieuwe Werken' 
De Mechelse stadsdiensten evolueren naar een andere 
manier van werken: ‘Het Nieuwe Werken’. Dat werkt 
motiverend, efficiënt én het bespaart geld en ruimte. En 
als burger profiteer je uiteindelijk mee van een snellere 
en efficiëntere dienstverlening.

Wat verandert er voor  
het stadspersoneel?
• Activiteitsgebonden werken: de werkplek wordt inge-

richt op maat van de taken en activiteiten van mede-
werkers. Ze kunnen op elk moment kiezen in welke 
kantoorruimte ze werken. Zo worden alle ruimtes 
efficiënter benut.

• Resultaatgericht werken: leidinggevenden nemen 
de rol op van coach. Ze bespreken duidelijk wat ze 
verwachten van medewerkers, die dan op hun beurt 
invullen hoe ze die verwachtingen realiseren. Zo voelt 
iedereen zich verantwoordelijk voor de resultaten.

• IT-infrastructuur: medewerkers worden uitgerust met 
een laptop in plaats van hun vaste computer, en zijn 
dankzij het wifi-netwerk in alle stadsgebouwen verbon-
den en bereikbaar. Zo is het mogelijk om op afstand te 
werken en snel informatie uit te wisselen.

• Digitalisering: de stad zet de komende jaren sterk in 
op digitalisering van processen en documenten. Papier 
ketent werknemers vast aan een werkplek maar  
digitale informatie reist altijd mee.

Wil je werken bij de stad of het Sociaal Huis Mechelen? 
Surf eens naar www.mechelen.be/vacatures

Openbare netheid  
blijft belangrijk 
Opgeruimd blijft netjes. Uit alle onderzoeken blijkt dat 
Mechelen een van de meest nette steden is van Vlaan-
deren. Onze stad investeert dan ook erg veel in het 
proper houden van ons openbaar domein.

Een propere stad is een stad om van te genieten. Daar 
doet de stad alles aan, door jaarlijks zo’n 2,5 miljoen 
euro te investeren in de netheid van straten en pleinen. 

Vuilnis houdt zich niet aan nine to five
Daarom veegt Mechelen ook 's avonds en in het week-
end de straten schoon. Sinds maart vorig jaar zet de stad 
extra personeel in, de zogenaamde WAP-teams. WAP 
staat voor weekend en avondploegen. Ze reinigen de 
stad tot 19u (in de zomer tot 20u) én tijdens het weekend. 
Samen met hun collega’s van de dagploeg vormen ze 
een topteam dat Mechelen netjes houdt. 

Stadsdiensten en Sociaal Huis  
smelten samen 

Her en der in Vlaanderen smelten steden en OCMW’s 
samen tot één organisatie om beter te kunnen samen-
werken. Zo worden ook in Mechelen de diensten van 
de stad en het Sociaal Huis samen één groep. Dat 
heeft ook voordelen voor de burger.

Voordelen:
• meer efficiëntie en bestuurskracht

• lagere overheidskosten

• dienstverlening dichter bij de burger



Dossier M
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Weg met die vlekken!
Wie al vloekt bij het schoonmaken van zijn toilet of dak-
goot, moet maar eens proberen om een stad schoon te 
maken. Vooral straatstenen vallen al gauw ten prooi aan 
hardnekkige vlekken of indringend vuil. Daarom investeer-
de de stad zo’n 150 000 euro in een nieuwe veegmachine 
die de straten met warm water kan schoonmaken. Enkele 
Italiaanse en Spaanse steden gaven ons het goede voor-
beeld. De resultaten mogen gezien worden. 

Sluikstorten pakken we aan
In een propere stad is er uiteraard geen plaats voor sluikstort 
en zwerfvuil. Daarom treedt Mechelen streng op tegen over-
treders en vergroot het de pakkans. Het aantal controles op 
sluikstorten wordt opgedreven. Hiervoor bundelen de politie, 
preventie- en uitvoeringsdiensten hun krachten. Daarnaast 
zijn er recent vier sluikstortcamera's geplaatst, die op zestien 
strategische locaties worden ingezet. Tot slot krijgen be-
trapte sluikstorters nog een extra GAS-boete aangerekend.

€ 2,5 miljoen
is het bedrag dat Meche-
len jaarlijks investeert in 
de netheid van straten  

en pleinen.

90 mensen
staan in voor het onder-
houd van het openbaar 

domein, overdag, ’s avonds 
en in het weekend.

5480 keer 
rukten de uitvoeringsdien-

sten in 2015 uit om sluikstort 
en zwerfvuil aan te pakken. 

Daarbij stelden ze 427 
processen-verbaal op.

25 jaar
duurt het voordat kauw-
gom wordt afgebroken 
door de natuur. Gooi je 

kauwgom dus in  
de vuilbak.

€ x 10



Talentenfabriek helpt beginnende kunstenaars op weg
Ben je al enkele jaren creatief 
bezig? Wil je jezelf professionalise-
ren, maar kan je wat ondersteuning 
gebruiken? Klop dan eens aan bij de 
Talentenfabriek, een nieuw initiatief 
van de stad dat beginnende kun-
stenaars ondersteunt. Het brengt 
kunstenaars met elkaar in contact, 
biedt hen repetitieruimte aan lage 
huurprijzen en geeft hen kansen om 
hun kunsten of producten te tonen 
aan het publiek.

Een van de projecten binnen Meche-
len Talentenfabriek is de invulling van 
het Artenova-gebouw nabij het sta-
tion. Deze ruimte van 3000 m2 was 
vroeger een meubelzaak en wordt na 
anderhalf jaar leegstand nu gebruikt 
door beginnende kunstenaars en 
startende ondernemers, in afwach-
ting van de definitieve invulling van 
het ruime pand. Tijmen Govaerts (22) 
en zijn gezelschap Collectief Uitzicht 
vonden er onderdak. 

Tijmen: “Veel beginnende kunstenaars 
zoeken een plek om hun ding te doen. 
Doordat er in Mechelen nog niet veel 
( jonge) theatergroepen aan het werk 
zijn, krijg je hier makkelijker kansen 
dan in pakweg Brussel of Antwerpen. 
De stad luistert naar wat we nodig heb-
ben. In het Artenova-gebouw verblijven 
nog andere creatievelingen. Moesten 
we allemaal apart werken, dan zaten 
we op ons eigen eiland. In dit gebouw 
kunnen we elkaar inspireren!”

“Momenteel kan ik werken aan onze 
nieuwe voorstelling. Het gaat over 
een depressieve architect die een 
nieuwe zingeving vindt in zijn nieuwe 
uitvinding: ‘The Bubble Thing’. De 
voorstelling vertelt zijn verhaal aan de 
hand van woord, beeld en muziek.”

Collectief Uitzicht speelt op 6, 7 en 8 ja-
nuari de première van hun voorstelling 
The Bubble Thing in Artenova. Tickets 
via  facebook.com/collectiefuitzicht 

ARTbnb  
voor kunstenaars 

De Talentenfabriek is steeds op 
zoek naar meer ruimte om al 
het creatief geweld in Meche-
len onderdak te geven. Heb jij 
een kamer of een lege ruimte 
te veel? Waarom zou je die dan 
niet delen met een muzikant, 
beeldend kunstenaar, schrijver, 
theatergroep, rapper …? In ruil 
voor een verblijf, kan je geen 
geld maar bijvoorbeeld wel een 
privéconcert, schets of illustratie 
vragen. Wil je deel uitmaken  
van dit nieuw project? Mail  
dan naar de Talentenfabriek:  
koen.kwanten@mechelen.be

Meer weten over de Talentenfabriek?  
W www.mechelen.be/talentenfabriek 
 www.facebook.com/mechelenta-
lentenfabriek

“De stad luistert 
naar onze noden.” 

Ontwikkel je talenten in Mechelen
Wie in Mechelen creatief is met kunst, muziek en dans, krijgt in Mechelen veel kansen 
om zijn talenten te ontdekken en te ontwikkelen. De stad geeft creatieve stadsgenoten 
dat extra duwtje in de rug met Mechelen Talentenfabriek en de Kunstbende. 
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Kunstbende: een talentenwedstrijd voor jongeren
Ben je tussen 13 en 19 jaar? Dan kan je deelnemen aan 
de Kunstbende. Dat is een nationale kunstwedstijd met 
tien regionale voorrondes, waaronder één in Cultuurcen-
trum Mechelen, op 11 maart. Je kan je inschrijven voor de 
Kunstbende in één of maximum drie disciplines. Je kan 
kiezen uit de categorieën beeld, circus, dans, dj, film, foto, 
mode, muziek, performance en tekst. Wie uitblinkt tijdens 
de regionale voorronde, gaat naar de nationale bootcamp 
en vervolgens naar de finale op 6 en 7 mei in Gent. 

H30 Artistieke Werkplek bokste een superinteressant voor-
traject in elkaar. Zelfs als je nog niet zeker bent of je wil 
meedoen aan de wedstrijd, kan je eraan deelnemen. 

Tijdens de krokusvakantie is er bijvoorbeeld van alles te 
beleven om jongeren zo goed mogelijk voor te bereiden 
op de voorronde. Zo kan je repetitieruimte en tot 10 uur 
professionele coaching krijgen. En dat helemaal gratis. 
Spring ook na de krokusvakantie gerust binnen bij H30.  
De H30-bewoners ondersteunen je het hele jaar door bij 
het uitwerken van jouw project.

Wil jij je inschrijven voor de voorronde? Of wil je coaching 
aanvragen bij H30? Check www.kunstbende.be of  
facebook.com/shamisavankunstbende 

“Ik raad iedereen aan om deel te nemen!”
Elf jaar geleden won Freek Mariën (28) zilver voor zijn 
deelname aan de Kunstbende in de categorie ‘txt on stage’. 
Freek: “De Kunstbende opende nieuwe deuren: je krijgt 
professionele begeleiding en je kan veel workshops vol-
gen. Je ontmoet ook andere creatieve mensen waar je veel 
van leert. Ik kan het iedereen aanraden!” Intussen sleepte 
Freek nog twee belangrijke theaterprijzen in de wacht en 
heeft hij zijn eigen gezelschap Het Kwartier. Dit jaar kan 
je werk van hem zien in het Cultuurcentrum en tijdens het 
stadsfestival OP.RECHT.MECHELEN. 

De Academie, Beiaardschool of het Conservatorium
Ben je geïnteresseerd in een kunstopleiding van meerdere 
uren per week? Dan kan je bij het Mechels Deeltijds Kunst-
onderwijs terecht voor een waaier aan opleidingen: muziek, 
dans, woord, schilderen, tekenen, illustratie, dans … Je kan 
het aanbod van de Academie, Beiaardschool en Conser-
vatorium ontdekken op zaterdag 18 februari tijdens de Dag 
& Nacht van het Deeltijds Kunstonderwijs. Hou voor het 
programma van die dag www.uitinmechelen.be in het oog!

WEETJE: Ben je jonger dan 18 jaar en heb je een UiTPAS 
met kansentarief? Dan krijg je aan de Academie, het 
Conservatorium en de Beiaardschool korting op het 
inschrijvingsgeld. Dat kan je trouwens ook deels betalen 
met de Talententickets. Alle Mechelse kinderen tussen 5 
en 15 jaar krijgen die ten laatste in april in de bus.  
Meer info via www.kinderstad.mechelen.be/talententickets  
en www.uitinmechelen.be/uitpas

“Het was vanaf 
mijn aantreden 
een prioriteit: 
talent kansen ge-
ven in Mechelen. 
Deze schitterende 
projecten zijn nog 
maar een begin!”

Björn Siffer,  
schepen van Cultuur
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Sarah Pirenne, projectcoördinator van School in 
Zicht: “We moedigen ouders aan om te kiezen 
voor een school dicht bij huis. Over sommige 
scholen hoor je veel vertellen, terwijl het over 
andere vrij stil blijft. Nochtans doorstaan die 
scholen de vergelijking. Met ons project stellen 
scholen zich voor aan geïnteresseerde ouders 
en krijgen ouders de kans om een goed beeld 
te vormen van de deelnemende scholen.”

“Binnenkort organiseren we een infoavond 
met scholenmarkt en open schooldagen, waar 
je ook andere geïnteresseerde ouders leert 
kennen. Je kan aan de deelnemende directies 
vragen stellen en na het bezoek aan de school 
met andere ouders van gedachten wisselen 
vooraleer je een keuze maakt. Ouders krijgen 
dankzij de open schooldagen een unieke blik 
op het schoolleven tijdens de lesuren.”

Vriendjes vlakbij
“We vinden het belangrijk dat scholen opnieuw 
een afspiegeling worden van hun buurt. De 
school is een mini-samenleving die de leer-
lingen in een beschermde omgeving voorbe-
reidt op de ‘grote’ samenleving. Kinderen van 
diverse achtergronden leren er samen spelen. 
Bovendien maken ze zo vriendjes die vlakbij 
wonen. En als ouder is het gewoon ook handi-
ger om de school zo dicht bij huis te hebben.”

“Scholen zijn er voor alle 
kinderen uit de buurt, onge-
acht hun ouders autochtoon 
of allochtoon, hoogopgeleid 
of laagopgeleid, kansarm of 

kansrijk zijn.”

Meteen gecharmeerd
Vincent en Hanne schreven hun dochter Nora 
(3 jaar) twee jaar geleden in voor een school 
op slechts een paar honderd meter van huis. 
Ze raakten overtuigd tijdens de kennismakin-
gen via School in Zicht. Zonder twijfel zal Rik 
(1 jaar) zijn zusje later volgen.

Hanne: “Bij de rondleiding waren we op slag 
gecharmeerd door het enthousiasme, de klein-
schaligheid en de kleurrijke klasjes. Iedereen 
was er enorm gedreven. Op de rondleiding 
tijdens een doorsnee schooldag en op de 
terugkomavond leerden we andere ouders 
kennen. Dat is heel tof en nuttig, zeker omdat 
je elkaar later aan de schoolpoort ziet en prak-
tische dingen kan afspreken wanneer nodig.”

“Vanaf dag één heeft Nora een vriendinnetje 
uit de buurt gemaakt. Ze verjaren bijna gelijk-
tijdig en dat leidde ertoe dat we de verjaar-
dagsfeestjes van onze dochters op dezelfde 
kinderboerderij hebben georganiseerd. Zo 
konden de meisjes samenspelen."

“Ook de visie van de directeur op diversiteit 
was helemaal raak. Voor ons is het niet meer 
dan logisch dat de school een afspiegeling 
moet zijn van de buurt. En uiteraard is de tijds-
besparing een ander belangrijk argument: we 
hoeven geen twee keer onnodig te pendelen. 
Het maakt ons leven echt makkelijker.”

Kom langs!
Infoavond: 16.02 om 20u,  
foyer Stadsschouwburg, Keizerstraat 3
Openschooldagen: 10.03 en 14.03
Inschrijven is voor beide activiteiten noodzakelijk: 
W schoolinzicht.be/mechelen, T 03 270 38 05  
of E sarah.pirenne@schoolinzicht.be. Ontdek 
de deelnemende scholen op de website.

Schoolgaan in je buurt
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 beoogt een goede sociale mix in de 
Mechelse basisscholen en wil van de scholen een afspiegeling 
maken van hun buurt.

© Wim Magette



Welkom in Mechelen

15

Schrijf je kind tijdig 
in voor school

Gaat je zoon of dochter vanaf 2017-
2018 naar een basis- of secundaire 
school? Zoek dan nu al een school en 
schrijf je kind op tijd in. Er zijn con-
crete afspraken en inschrijfdata voor 
scholen in de Mechelse regio. 

Algemene info over de nieuwe 
inschrijvingsregels vind je op  
www.ond.vlaanderen.be/gok/
inschrijvingsrecht.

Kleuter- en lager onderwijs
Kinderen geboren in 2015 of vroeger 
moet je tijdig inschrijven, zelfs als ze pas 
naar school gaan op 1 september 2018. 

• broers en zussen, van 6 tot 21 maart 
2017 | kinderen van schoolpersoneel, 
27 en 28 maart 2017 | alle kinderen: 
van 19 april tot 5 mei 2017 | vanaf 15 
mei 2017 vrije inschrijvingen

• in de Hombeekse basisscholen 
wordt gewerkt met een aanmeldings-
systeem.

 St-Maarten: T 015 41 55 33, 
W www.sintmaartenschool.be.

 De Esdoorn: T 015 41 45 03,  
W www.esdoornschool.be. 

• in andere Mechelse basisscholen 
schrijf je je ter plaatse in. Wie eerst 
komt, kan eerst inschrijven.

De scholen voor buitengewoon on-
derwijs werken met andere afspraken. 
Informeer je tijdig voor deze scholen.
De Sprankel, T 015 20 25 38,  
W www.buodesprankel.be
Den-8-Vlinder, T 015 21 99 30,  
W www.den8vlinder.be
Den Anker, T 015 20 37 95,  
W www.denankerblo.be

Secundair Onderwijs
De secundaire scholen hebben 
verschillende inschrijvingsdata en voor-
rangsperioden. Neem dus contact op 
met de school zelf.

“Bij de rondleiding waren 
we op slag gecharmeerd 
door het enthousiasme, 
de kleinschaligheid en de 
kleurrijke klasjes.”
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Kinderen kunnen nogal carrière maken in Mechelen. We spraken met 
Maija Mans (9 jaar), de kersverse Kinderburgemeester. Zij staat 
aan het roer van de 19-koppige Kinderraad. Hun opdracht?  
Van Mechelen een nog betere kinderstad maken. 

De Kinderraad is een groep enthousi-
aste jongens en meisjes uit het 4de en 
5de leerjaar die bruisen van de ideeën 
en naar hartenlust brainstormen over 
verkeersveiligheid, milieu en bovenal 
manieren om van Mechelen een nog 
betere kinderstad te maken. Tijdens 
hun twee jaar durende ambtstermijn 
willen ze hun plan met tien actiepun-
ten, het Kindercharter, realiseren. 

De kinderen worden bijgestaan door 
de dienst Jeugd en het echte college 
van burgemeester en schepenen. 
Zo kunnen de haalbare ideeën ook 
echt uitgevoerd worden. Een maand 
geleden werd Maija verkozen als 
Kinderburgemeester. Na een jaar 
wisselt ze van functie met Kinder- 
secretaris Walid El Handouz (9 jaar). 
Zo kunnen ze allebei hun druk poli-
tiek leven combineren met school.

Maija: “Toen mijn mama telefoon 
kreeg om te vertellen dat ik de ver-
kiezing had gewonnen, sprong ik een 
gat in de lucht. Ik had het echt niet 
verwacht! Daarna volgden spannende 
weken, want ik mocht het nog niet 
aan iedereen verklappen.”

“We hebben nu al enkele ideeën 
om van Mechelen een nog betere 
kinderstad te maken. Zo willen we 
bijvoorbeeld één dag plezante spel-
letjes of activiteiten doen met oudere 
mensen. Volgens mij deden zij vroe-
ger hele toffe dingen en kunnen we 
veel van hen leren. Een ander idee 
is om een ontmoetingscentrum te 
maken. Daar kan je dan andere  

kinderen ontmoeten, samen 
spelen en elkaars talenten 
ontdekken. Vorig jaar heb ik 
een verhaal geschreven en 
een klasgenootje maakte 
daar tekeningen bij. 
Zoiets maakt het extra 
leuk om je creatief 
bezig te houden.”

Fiere ouders
“Mijn ouders 
zijn heel fier 
op mij. Mama 
wist al langer 
dat ik het goed 
kan uitleggen 
(lacht). En papa 
zegt dat dit de 
eerste stap is 
om president te 
worden! Ooit wil 
ik in Bart Somers 
zijn schoenen 
staan. Ik vind hem 
een hele goede 
burgemeester: hij 
heeft al veel veranderd 
in Mechelen. Dat lijkt me 
echt iets voor mij. Tegen 
dan heb ik toch al twee jaar 
politieke ervaring opgedaan 
met de Kinderraad, dus ik heb er 
vertrouwen in!”

"Mijn papa zegt dat 
dit de eerste stap 
is om president 

te worden!"

Kinderen met  talent

MAIJA
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Onder begeleiding van Mechelen 
Kinderstad en in samenwerking 

met de Kinderraad krijgt Yan-
nis de kans om zijn talent 

verder te ontplooien. 
In 2016 trad de jonge 

artiest zelfs op tijdens 
Maanrock en de 
Speeldag.

Yannis: “Ook al 
ben ik al iets meer 
dan een jaar 
Kleine Stadsar-
tiest, ik ben nog 
steeds mezelf. 
Het verschil is 
dat ik afgelopen 
jaar meer heb 
opgetreden en 
dat mensen me 
soms herkennen 

als ik door de stad 
wandel.”

“In mijn nieuwste 
liedje, ‘Tis Rommy’, zing 

ik samen met mijn zusje 
Noor over de mascotte 

van Mechelen Kinderstad. 
Ik was op zoek naar een goed 

onderwerp en ik moest spon-
taan aan Rommy denken want ik 

vind de mascotte helemaal top!"

Videoclip
“Voor dat nummer is zelfs een video-
clip gemaakt waarin mijn zusje en ik 
meespelen. Superleuk! Later wil ik 
heel graag acteur worden. Ik vond het 
dus een geweldige ervaring om voor 

de camera te staan. In de videoclip 
komen mijn vrienden en ik Rommy 
tegen, en samen beleven we hele 
leuke dingen.”

“Het komend jaar wil ik zeker nog een 
aantal liedjes schrijven. Mijn plan is 
om tegen de zomer een album klaar 
te hebben. Mijn verdere toekomst-
plannen? Ik blijf muziek schrijven en 
wil een artiest blijven. Daarnaast doe 
ik ook regelmatig mee met audities 
om te acteren. Wie een gemotiveerde 
en getalenteerde jonge acteur zoekt, 
mag me altijd contacteren (lacht).”

De videoclip van Tis Rommy vind je 
op YouTube: zoek op 'Yannis ft Noor - 
Rommy'.

Maneblussers

BON voor 
1 gratis exemplaar

van de single  
‘Tis Rommy’

Met deze bon kan je Yannis’ 
single vanaf maandag 23 januari 
afhalen bij UiT in Mechelen, 
Hallestraat 2-4-6. Het aanbod is 
geldig zolang de voorraad strekt.

YANNIS

Via een talentenjacht verkiest de Kinderraad tweejaarlijks een Kleine 
Stadsartiest. De jonge rapper Yannis Aghassaiy (11 jaar) kon iedereen 

overtuigen en draagt die titel dus tot eind 2017 met trots. Recent 
bracht hij een nieuw nummer uit, mét videoclip.
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“Dankzij de grote 
hulpverleningszone kunnen 
we sneller en beter hulp 
verlenen, zonder dat we 
rekening moeten houden 

met gemeentelijke grenzen.”



Hulpverleningszone 
Rivierenland
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(M)aanblik

Twee jaar geleden werd de Mechelse 
brandweer onderdeel van hulpverleningszone 
Rivierenland. Wat houdt dat in?
Philippe: “Het Belgische brandweerlandschap werd her-
vormd in 32 grote hulpverleningszones. Dat wil zeggen dat 
de vroegere gemeentelijke brandweerposten onderdeel 
zijn geworden van hulpverleningszone Rivierenland. Het is 
één grote organisatie met 15 brandweerposten uitgestrekt 
over 19 gemeenten. Dankzij die schaalvergroting kun-
nen we snel en gepast optreden, zonder dat we rekening 
moeten houden met gemeentelijke grenzen. De komende 
jaren zullen nog enkele brandweerposten verhuizen, 
waaronder de hoofdzetel in Mechelen (zie p. 21). Door die 
posten geografisch slimmer te positioneren, kunnen we 
alle burgers in onze hulpverleningszone evenwaardig be-
schermen en de aanrijtijden tot een minimum beperken.”

Hoe ben je bij de brandweer beland?
“Eerder toevallig. Ik studeerde voor bouwkundig ingeni-
eur en werkte enkele jaren als werfleider. In 1988 toonde 
mijn schoonvader een zoekertje uit de krant: bij de brand-
weer zochten ze een luitenant. Toen heb ik mijn kans ge-
waagd. Ondertussen sta ik aan het hoofd van een korps 
met meer dan 850 mensen: 150 beroepsbrandweerlieden,  

670 vrijwilligers en 30 administratieve en technische per-
soneelsleden. Ik probeer nog altijd zoveel mogelijk mense-
lijk contact te houden met iedereen. Mijn beleidsplan voor 
onze zone ga ik persoonlijk uitleggen in de 15 brandweer-
posten aan 19 burgemeesters. Het kost me veel tijd, maar 
ik vind dat belangrijk.”

Ruk je zelf nog uit met de brandweerwagens? 
“Alleen bij hele grote interventies. Als hoofd van de zone 
sta ik meer in voor het management van het korps. Meer 
bureauwerk dus. Soms mis ik het veldwerk wel. Mijn vrouw 
niet, die is blij dat ik minder vaak word opgeroepen (lacht).”

Welke momenten blijven je nog lang bij?
“Ik heb ooit meegemaakt dat twee jongens tussen de 
liggers van een spoorwegbrug waren gekropen. Een van 
hen was uitgeschoven en die had de hoogspanning van 
de treinlijn geraakt. Toen we ter plaatse kwamen, dreigde 
die jongen vijf meter naar beneden te vallen. We hadden 
op dat moment geen springkussen, dus heb ik al de ma-
trassen van de kazerne laten komen om de jongen veilig 
op te vangen. Soms moet de brandweer creatief zijn om 
mensen te helpen (lacht).”

Een babbel met Philippe Maudens,  
zonekolonel bij hulpverleningszone Rivierenland 

Bij de brandweer
Van luitenant, kapitein, commandant tot kolonel. Philippe Maudens (56) doorliep 
geen 28-jarige carrière in Stratego maar wel bij de brandweer. Momenteel staat hij 
aan het hoofd van het korps hulpverleningszone Rivierenland. 

19 gemeenten  
Aartselaar, Berlaar, Bonheiden, 
Boom, Bornem, Duffel, Heist-op-
den-Berg, Hemiksem, Lier, Me-
chelen, Niel, Nijlen, Putte, Puurs, 
Rumst, Schelle, Sint-Amands, Sint-
Katelijne-Waver, Willebroek

 15 brandweerposten

 Meer dan  

400 000 inwoners

Mechelen
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Brandpreventie:  
3 tips van Philippe
1. “Plaats minstens één branddetector in je huis. 

Hoe sneller je een brand opmerkt, hoe meer tijd 
je hebt om je woning heelhuids te verlaten.” 

2. “Denk na over een vluchtplan in je huis. Als er 
brand uitbreekt, waarlangs kan je dan wegvluch-
ten? Veel mensen doen hun voordeur ’s nachts 
op slot, maar leggen de sleutel te ver weg. Denk 
hierover na en praat er over met je kinderen.”

3. “Zet je droogkast en wasmachine uit als je het 
huis verlaat. Zet ze alleen ’s nachts op als je 
een branddetector hebt, zodat je er op tijd bij 
bent moest er brand uitbreken. Van rook word 
je niet wakker.”

Gezocht: vrijwillige  
brandweerlieden
Hou je van uitdagingen, mensen helpen en je grenzen 
verleggen? Ben je sociaal, sportief en een teamspeler? 
En wil je je vrije tijd investeren in het helpen van mensen 
in nood? Dan is vrijwillig brandweerman (m/v) misschien 
iets voor jou! Na fysieke en psychologische testen word je 
klaargestoomd voor de echte interventies. Als vrijwilliger 
krijg je geen loon maar wel een vergoeding. 

Meer info: www.brandweerzonerivierenland.be  
en www.ikwordbrandweer.be

Je zal ook wel al veel verdriet hebben gezien.
“Als wij ergens naartoe rijden, is dat omdat iemand miserie 
heeft. Ik heb al heel veel leed en vreselijke dingen gezien. 
Onvermijdelijk neem je dat soms mee naar huis. Tijdens 
een interventie proberen we emoties van ons af te zet-
ten en zo snel en goed mogelijk te handelen. Het is een 
knop die je moet omdraaien. We verwerken veel in groep. 
Alleen door er samen over te praten kunnen we onze 
emoties verwerken. Dat is een van de redenen waarom 
een goede teamgeest zo belangrijk is.” 

“Als wij ergens naartoe rijden, is  
dat omdat iemand miserie heeft.”
“We krijgen regelmatig attenties van mensen die we heb-
ben geholpen. Zo krijgen we nog elk jaar een kaartje van 
een man die we 15 jaar geleden hebben gered.”

Waarvoor rukt de brandweer allemaal uit?
“In de eerste plaats natuurlijk voor het blussen van bran-
den. Maar we doen veel meer dan dat. We stutten gebou-
wen die op instorten staan, bijvoorbeeld wanneer er een 
wagen is ingereden, bieden technische hulp bij waterover-
last of stormweer, verdelgen wespennesten, meten giftige 
gassen, bevrijden geknelde slachtoffers uit hun wagen of 
reinigen het wegdek bij verkeersongevallen, we redden 
mensen en dieren die in de hoogte vastzitten (bijvoorbeeld 
in een lift of boom), we evacueren mensen als dat enkel 
horizontaal kan, we hebben een zonaal duikteam … Binnen 
onze zone zijn er verschillende specialistische teams.”

“Daarnaast doen we aan brandpreventie: we geven advies 
op (ver)bouwplannen van grote gebouwen, bijvoorbeeld 
over vluchtroutes; we inspecteren gebouwen op brand-
veiligheid; en we sensibiliseren rond branddetectoren en 
blusapparaten. Voorkomen is altijd beter dan genezen.”



Brandweermannen kunnen aan 
hun conditie werken in de sporthal.

“Ook de bouw 
van een nieuwe 
brandweerkazerne 
is een investering 
in meer veiligheid 
voor de inwoners 
van Mechelen en 
omgeving.”

Bart Somers,  
burgemeester
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Midden 2017 start Groep Van Roey (aannemer Van Roey, 
ontwerper HUB en financierder AG Real Estate)  met de 
bouw van een nieuwe brandweerkazerne naast de Nekker-
hal. De nieuwe kazerne, een complex van 20 000 m2, moet 
in 2019 operationeel zijn. Het wordt een BEN-gebouw (Bijna 
Energie Neutraal). Dat betekent dat het gebouw weinig 
energie zal verbruiken voor verwarming, ventilatie, koeling 
en warm water. Alle energie wordt uit groene energiebron-
nen gehaald. Naast de brandweer krijgen ook de uitvoe-
ringsdiensten van de stad Mechelen hier een vaste stek.

De huidige kazerne in de Dageraadstraat is helemaal 
versleten en ligt midden in een woonwijk. Na de verhuis 
wordt dat gebouw gesloopt en hoopt de stad er een 
buurtpark te realiseren.

Hulpverleningszone Rivierenland
W www.brandweerzonerivierenland.be, T 015 28 02 80  
voor niet-dringende hulpverlening of 112 voor noodgevallen 
(brand, ongeval en andere dringende hulpverlening),  
E info@bwzr.be of info@brandweerzonerivierenland.be

Bouw nieuwe kazerne start midden 2017

(M)aanblik



Wat doe je zelf?
• Voorzie op je eigen stoep steeds een  

veilige doorgang van 1,5 meter.

• Stapel de sneeuw aan de rand van het 
voetpad. Veeg hem niet op de rijweg of in 
de riool.

• Ruim eerst de sneeuw en strooi dan pas 
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.

Je stoep sneeuw- en ijsvrij houden is je 
eigen verantwoordelijkheid. Bij ongevallen 
op de stoep voor jouw woning, kan je aan-
sprakelijk gesteld worden. Lees meer op  
www.mechelen.be/gladheid. 

4 prioritaire strooiroutes: dit zijn 
banen waar veel openbaar vervoer of 
verkeer voor scholen of industrie  
passeert en die bij gladheid het  
eerst gestrooid worden.

22

Zonder slippertje de winter door 
Geen echte winter zonder sneeuw. Maar sneeuw kan onze wegen ook gevaarlijk glad 
maken. Gelukkig is de stad voorbereid en paraat om gladde wegen te bestrijden.

225 ton  
strooizout  

+ 6000 liter  
pekel staan  

klaar

Alle  
strooiroutes  

worden binnen  

de ± 4 uur  
gestrooid

20 ton  
zout per  

strooiactie

De stad heeft  
6 strooiwagens om 
autowegen te strooien

2 coördinatoren leiden 
de gladheidsbestrijding in 

goede banen
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Vier oudjaar op de Grote Markt

Bijna tijd om af te tellen, goede voornemens te maken, 
champagne te ontkurken, iedereen drie kussen te 
geven en stijlvol het nieuwe jaar in te dansen. Tijdens 
deze onvergetelijke nacht zorgen Nadiem Shah & Ilse 
Liebens, dj Skyve en BJ ORN voor de vette beats, het 
vuurwerk zorgt voor de bijbehorende knallen.

Oudjaar, 31.12, 23 > 03u, Grote Markt,  
W www.mechelenhoudtjewarm.be

Klink mee op het nieuwe jaar

De stad trakteert alle Mechelaars op 8 januari tussen 11 en 13u op een hapje, een 
drankje en een gezellige streep muziek. Samen klinken we op het nieuwe jaar, op 
een blakende gezondheid, de nodige portie liefde, en een dikke schep geluk erbo-
venop. Kruip samen in de hippe photo booth en leg een mooie herinnering vast. De 
burgemeester komt ook even langs om zijn goede voornemens voor de stad uit de 
doeken te doen. De Retronettes van Radio Modern zorgen voor extra animatie!

Om 19.30u sluiten we het feest spectaculair af, naar aanleiding van het 175-jarig 
bestaan van het Conservatorium. Het wordt een genot voor je zintuigen, met zan-
gers, dansers, muzikanten en woordkunstenaars. Bovendien trakteren meer dan 
500 leerlingen van het Conservatorium je op een wervelend optreden.

Nieuwjaarsfeest, 08.01, 11+19.30u, Grote Markt, W www.mechelenhoudtjewarm.be

Ambiance op de Vismarkt
Ook na kerst en oudjaar blijft het feest aan de gang. Zak 
met je vrienden en familie op 7 of 8 januari af naar de 
Vismarkt. Tal van cafés zorgen daar samen voor Meche-
lens allergrootste en allerwarmste café. Verwacht tonnen 
sfeer, gezellige muziek, lekkere dranken en veel vertier!

Café Ambiance, 07+08.01, Vismarkt,  
W www.mechelenhoudtjewarm.be

Mechelen Houdt Je Warm

Deel je foto’s op Facebook, Instagram en Twitter met de hashtag #mhjw 
 facebook.com/mechelenhoudtjewarm |  @mechelenhoudtjewarm |  @mhjw16



Breendonk op de planken
Aan de hand van getuigenissen brengt theater M een 
stuk over het leven in en na het Fort van Breendonk. 
Maak kennis met personage Paul De Bruyne, die in 
opstand komt en wordt gearresteerd. Na zijn verblijf in 
het fort kan en wil hij de oorlog niet vergeten. Hij vertelt 
daarom eindelijk zijn verhaal aan zijn moeder.

Op 19 januari wordt de voorstelling vertaald door een tolk 
Vlaamse gebarentaal.

Stück 3571, 19+20.01 + 27+28.01, 20.30u,  
theater M, Oude Brusselsestraat 10, T 070 22 28 00,  
E uit@mechelen.be, W www.uitinmechelen.be

Heel het jaar cadeautjes  
met je UiTPAS
Krijg je niet genoeg van de geschenkperiode? Met de UiTPAS spaar je bij een 
heleboel vrijetijdspartners punten, die je daarna kan omruilen voor allerlei 
voordelen.

Nog voor je één punt hebt gespaard, staan er zelfs al enkele cadeautjes op 
de UiTPAS. Je kan bijvoorbeeld gratis een keertje schaatsen, van een drankje 
genieten in NONA, Het ARSENAAL en theater M, en nog veel meer Je kan je 
UiTPAS voor amper 5 euro kopen bij UiT in Mechelen in de Hallestraat. Heb je 
recht op een verhoogde tegemoetkoming? Dan krijg je je UiTPAS gratis.

Alle activiteiten waarbij je met een UiTPAS korting krijgt, hebben we aangeduid 
met een UiTPAS-icoontje.

Meer weten? W www.uitinmechelen.be/uitpas

Grootste voetbalexpo 
ter wereld
De interactieve expo Goal! The Football Experience 
tovert de Nekkerhal dit voorjaar om tot het walhalla 
voor elke voetbalfan. Met een ongeziene collectie 
van sportitems, shirts en trofeeën, een uitgebreid luik 
over het Belgisch voetbal, een 'Fun Zone' met uitda-
gende voetbalattracties en een gezellig themacafé, is 
dit de ideale uitstap voor het ganse gezin! 

Goal! The Football Experience, 15.02 > 30.04,  
Nekkerhal, W www.goal-belgium.be
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Lachen voor de foto
22 leden van fotoclub Smile Mechelen laten hun beste 
werken zien tijdens hun tweejaarlijkse tentoonstelling. Een 
aantal foto's genoten nationale en internationale erkenning. 
De tentoonstelling is open voor iedereen die geïnteresseerd 
is in kunst. De toegang is gratis.

Fotosalon Smile, 28+29.01 + 03 > 05.02, Cultuurcentrum, 
Minderbroedersgang 5, W www.studiosmile.be

Wonen 2017
Kom je op de beurs Wonen 
verwonderen, verbazen of 
vergapen aan de nieuwste 
trends op woongebied. Je 
kan je eigen plannen mee-
nemen en 250 experten 
gratis om advies vragen. 

Wonen 2017,  
28.01 > 05.02, Nekkerhal, 
T 09 241 93 71,  
E wonen@easyfairs.com,  
W www.wonen.eu

Meer vrijetijdsinfo? UiT in Mechelen!  
Schrijf je in op de nieuwsbrief van UiT in Mechelen en blijf wekelijks op de hoogte van de vrijetijdsactiviteiten in Mechelen.
Hallestraat 2-6, T 070 22 28 00, E uit@mechelen.be, W www.uitinmechelen.be,  www.facebook.com/UiTinmechelen
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Polonaise in de Nekkerhal
De Romeo’s, Willy Sommers en Sam Gooris maken ook 
dit jaar een succes van Mechelen Schlagert. Ook Jettie 
Pallettie, Swoop, Lissa Lewis, Take II en Rene Redley zijn 
van de partij. Dj Kurt houdt het feestje aan de gang tot in 
de vroege uurtjes.

Mechelen Schlagert, 20.01, 19.45u, Nekkerhal, 
W www.mechelenschlagert.be

Performers  
uit de stad
RADAR trekt door de stad op zoek naar 
ongepolijste jonge talenten, van Meche-
len tot ver daarbuiten. Op elke RADAR-
avond palmen die diverse artiesten en stij-
len het podium van het Cultuurcentrum in. 
Volg de experimenten en try-outs van de 
jonge generatie van off naar on the radar.

RADAR, 03.02, 20u,  
Cultuurcentrum, Minderbroedersgang 5,  
T 070 22 28 00, E uit@mechelen.be,  
W www.cultuurcentrummechelen.be
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Waarover gaat de wandeling?
Herman: “We wandelen door 400 
jaar rechtspraak in Mechelen. Een 
gids neemt je mee naar historisch 
belangrijke locaties met onderweg 
tal van anekdotes, verhalen en 
feiten. Maar de wandeling is meer 
dan een geschiedenisles. We laten 
zien hoe recht en rechtvaardigheid 
vandaag nog voelbaar zijn in de stad. 
Wanneer je een van de historische 
gebouwen voor je ziet en te we-
ten komt wie er allemaal woonde, 
wat die personen daar deden en 
waarom, dan pas komt het verhaal 
helemaal tot leven. Veel Mechelaars 
zullen na de tocht anders kijken naar 
hun stad en haar gebouwen.”

Kan je alvast een kleine  
anekdote verklappen?
“In 1679 werkte een zekere Monio 
als cipier in de stedelijke gevange-
nis, toen gevestigd in de halletoren. 
Monio nodigde enkele gevangenen 
uit in zijn woonvertrek om samen bier 
en brandewijn te drinken. Je kan het 
al raden … Monio keek te diep in het 
glas en de gevangenen konden zijn 
sleutels bemachtigen en ontsnappen.”

Op weg met OP.RECHT.MECHELEN., 
tot juni 2018, begeleide wandeling 
met gids (max. 25 personen), 2u,  
info en reservaties: UiT in Mechelen, 
www.uitinmechelen.be, 070 22 00 08, 
of via www.oprechtmechelen.be

Het stadsfestival OP.RECHT.
MECHELEN. is goed voor een rits aan 
gevarieerde activiteiten rond recht en 

rechtvaardigheid. Boeiende talkshows, 
films, een expo … en de stadswandeling 
‘Op weg met OP.RECHT.MECHELEN.’ 

Benieuwd? Herman Vermeulen, voorzitter 
van de Mechelse gidsenbond, licht maar al 

te graag een tipje van de sluier. 

Binnenkort meer!
Zet je schrap, want op vrijdag 3 maart geven we het startschot voor het tweede luik van dit brede stadsfestival en  

valt er nog meer te beleven! Zo zakt het Franse theatergezelschap Royal de Luxe af naar Mechelen voor  
een uniek spektakel. Niet te missen! Meer info en programmatie OP.RECHT.MECHELEN:

W www.oprechtmechelen.be |  www.facebook.com/oprechtmechelen 

Op stap met OP.RECHT.MECHELEN.

“Veel Mechelaars zullen na de wandeling anders 
kijken naar hun gebouwen.”

Het Schepenhuis is een van 
de haltes op de wandeling.



“Door het grote aanbod aan renovatie-
materialen en -toepassingen zag ik als 
bouwheer niet langer het bos door de 
bomen. Een betrouwbare partner met de 
nodige expertise was meer dan welkom.”
- Mechelaars Jasper & Ninah

Goed om Weten

Je woning energiezuiniger maken?
Renovatiecoach geeft gratis advies aan huis
Eerst muurisolatie of toch beter nieuwe ramen? Heb ik een vergunning nodig? 
Maak ik kans op premies? Hoe vraag ik een groene lening aan? Met de hulp van een 
renovatiecoach kom je gratis te weten hoe je je woning energiezuiniger maakt en 
hoe je dit kan financieren. 

Advies op jouw maat
Een expert komt op afspraak gratis bij jou langs en over-
loopt welke maatregelen interessant kunnen zijn om jouw 
woning energiezuinig te maken. Denk bijvoorbeeld aan zon-
nepanelen, extra isolatie een ventilatiesysteem … Ook als je 
al aan het verbouwen bent, kan je de expert nog inschake-
len. Achteraf ontvang je een rapport met advies op maat. 

Je kan ook advies inwinnen aan het energieloket in het Huis 
van de Mechelaar. Advies over de Vlaamse energielening kan 
je er altijd krijgen. Op elke derde donderdag van de maand 
tussen 15 en 18u (t.e.m. 15.06.2017) kan je hier ook terecht 
voor duurzaam bouwadvies, premies en renovatieadvies.

Helemaal gratis
Het renovatieadvies aan huis is gratis dankzij het project 
See2Do!, gefinancierd door het Interreg VA programma 
Vlaanderen-Nederland. In See2Do! werken Vlaamse en 
Nederlandse partners samen om burgers aan te zetten tot 
de energetische renovatie van hun woning. 

De Vlaamse Energielening helpt je op weg
Je woning energiezuinig maken is altijd een goede investe-
ring. De Vlaamse Energielening geeft je een duwtje in de 
rug om de werken te financieren. Je kan lenen voor ener-
giebesparende maatregelen met een interest van 2 % JKP 
( jaarlijks kostenpercentage). Sommige doelgroepen lenen 
zelfs renteloos. Opgelet: geld lenen kost ook geld. 

Meer weten? W www.mechelen.be/klimaatneutraal > 
Vlaamse Energielening.

Meer info en advies aanvragen? 
W www.mechelen.be/klimaatneutraal, T 015 29 75 43,  
E duurzame.ontwikkeling@mechelen.be. Schrijf je nu in en 
draag bij aan een klimaatneutraal Mechelen!
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Mechelen per fiets, dat levert op
Fietsen is nog nooit zo hip geweest. 
Logisch, want behalve gezond, 
goedkoop en goed voor het milieu, 
is fietsen ook vaak sneller. Mechelen 
fietst al jaren mee met deze trend en 
werkt stap voor stap aan een fiets-
vriendelijke stad.

Wist je dat heel wat handelaars en 
ondernemers de fiets gebruiken om 
producten aan huis of op het werk te 

leveren? Handig als je zelf geen tijd 
hebt of moeilijk te been bent.

Een handige folder toont je wie die 
fietsende handelaars en onderne-
mers zijn. Je vindt hem vanaf februari 
in het Huis van de Mechelaar en bij 
heel wat hotspots in de stad. Of kijk 
snel op www.shoppeninmechelen.be 
voor een overzicht.

Feestbussen  
voor feestneuzen
Drinken en rijden gaan niet samen. Trakteer jezelf daar-
om op een ritje met een feestbus van De Lijn. De stad 
betaalt mee opdat deze bussen je tijdens oudejaarsnacht 
en op nieuwjaarsdag veilig naar je feestbestemming en 
naar huis kunnen brengen.

Volgende feestbussen brengen je veilig op je bestemming:

• Feestbus 1: Mechelen - Duffel - Lier

• Feestbus 2: Mechelen - Rumst - Aartselaar -  
Groenplaats Antwerpen

• Feestbus 7: Mechelen - Leest - Hombeek -  
Nekkerspoel

• Feestbus 282: Mechelen - Zemst - Vilvoorde 

• Feestbus 284: Mechelen - Boortmeerbeek -  
Haacht - Herent - Leuven 

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 haal je af in het Huis 
van de Mechelaar, Villa32, de 

bibliotheek en bij UiT in Me-
chelen. Op voorhand geen 

gratis feestbiljet kunnen 
bemachtigen? Geen nood, 

je kan ze de dag zelf ook 
gewoon kopen bij de chauf-

feur of vooraf in de Lijnwinkel.  
W www.delijn.be/oudejaar

Voor € 1 naar Mechelen 
en terug 
Tijdens eindejaar kan je in de weekends van 31.12 & 
01.01 en van 07.01 & 08.01 met een Shoppingbiljet van 
De Lijn voor slechts 1 euro naar en van Mechelen reizen. 
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 en van Mechelen.

Wat doet jou sporten?
Meer dan 10 000 Maneblussers zijn lid van een sport-
club. Dat kan tellen! Maar ook buiten clubverband 
worden dagelijks heel wat spieren aangespannen. Ben jij 
een van de Mechelaars die in zijn vrije tijd gaat joggen, 
zwemmen, fietsen, skeeleren, fitnessen of vind jij plezier 
in een andere sport? Vul dan zeker de bevraging in op 
www.mechelen.be/sport. Als het stadsbestuur meer weet 
over jullie noden en wensen, kan het sportbeleid daar 
beter op worden afgestemd, en zo krijgen we nog meer 
Mechelaars aan het bewegen. 



Zoek je secundaire school  
op de Onderwijsbeurs
Zit je zoon of dochter in het vijfde of het zesde leerjaar? Zijn 
jullie op zoek naar een secundaire school in het Mechelse? 
Spring dan eens 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 aanwezig.

Woe 22.02, 14-19.30u, Technopolis, gratis,  
Meer info: T 015 29 83 21, E herbert.crol@mechelen.be,  
W www.mechelen.be/onderwijs 

Verzamelplaatsen 
voor kerstbomen
Wanneer je je kerstboom na de feest-
dagen bedankt voor bewezen diensten, 
kan je hem brengen naar een van de 23 
verzamelplaatsen die de stad Mechelen 
heeft neergezet. Een overzicht vind je op  
www.mechelen.be/kerstbomen. Van 16 
t.e.m. 31 januari kan je je kerstboom in deze 
opvangbakken deponeren. Verwijder aard-
kluiten, potten, statieven, zakken of ver-
siering, want die kunnen niet mee worden 
verwerkt in de composteerinstallatie - deze 
bomen worden dan ook niet meegenomen.

Goed om Weten
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Graaf digitaal in de  
Mechelse geschiedenis
Benieuwd naar de geschiedenis van 
jouw Mechelse huis? Ben je op zoek 
naar je Mechelse voorouders? Of 
duik je graag de rijke geschiedenis 
van Mechelen in? Surf dan eens naar 
www.stadsarchiefmechelen.be.  
De website van het stadsarchief 
werd helemaal vernieuwd. Boven-
dien kan je sinds kort ook de bevol-
kingsregisters van 1796 tot 1890 van 
heel Mechelen online raadplegen. 
Ze bevatten een schat aan informa-
tie over duizenden Mechelaars: ge-
zinssamenstellingen, woonplaatsen, 
beroepen, woonstveranderingen … 

Het Mechels stadsarchief is 
hiermee een koploper op vlak van 
digitalisering, mede dankzij de hulp 
van heel wat vrijwilligers. De Ware 

Vrienden van het Archief en enkele 
gelegenheidsvrijwilligers verwerk-
ten zo’n 33 500 scans, goed voor 
meer dan 300 000 records!

Hoe graaf je in het digitaal 
stadsarchief? Surf naar  
www.stadsarchiefmechelen.be. 
Vanaf deze portaalsite kan je 
verder zoeken in:
• www.mechelsegenealogischebron-

nen.be (o.a. registers van bevol-
king en burgerlijke stand, notariële 
protocollen, cijnsboeken …)

• www.archiefbankmechelen.be 
(archiefbeschrijvingen)

Like het Stadsarchief Mechelen  
op Facebook: www.facebook.com/
stadsarchiefmechelen 



Maneschijn
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NUTTIGE NUMMERS
De politie contacteren? T 015 46 44 64 | E politie@pzmewi.be | W www.politiemechelenwillebroek.be
De brandweer contacteren? Voor noodgevallen (brand, ongeval en alle dringende 
hulpverleningen) T 112 Voor niet-dringende hulpverlening T 015 28 02 80 |  
E info@brandweerzonerivierenland.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.dijlenete.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? Klachtenbehandelaar T 015 29 75 72 | E klachten@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
UiT in Mechelen: T 070 22 28 00, E uit@mechelen.be
Meer nuttige nummers? Surf naar www.mechelen.be of sla de infogids open.
Algemeen oproepnummer van de stadsdiensten: T 015 28 00 00
E-mail: stadsbestuur@mechelen.be

Volg Mechelen online: 
 www.mechelen.be 
 facebook.com/StadMechelen 

 @StadMechelen
 @StadMechelen

Nieuwe Maan:
Verantwoordelijke uitgever: Erik Laga, stadssecretaris, Grote Markt 21, 2800 Mechelen
Fotografie: Joost Joossen, Diederik Craps, Joris Casaer, Koen Broos
Werkten mee aan dit nummer: Caroline Verschaeren (hoofdredactie),  
Lieve Jaspaert, Sjoukje Smedts, Laurie Gadeyne, Tineke Van Nieuwenhove, 
Annick Kumbruck, Nathalie Bekx, Annelies Senaeve,  
Kevin Goossens, Maxime Goffin
Nieuwe Maan contacteren? E nieuwemaan@mechelen.be 
W www.mechelen.be/nieuwemaan
Wettelijk Depot: D/2016/0797/047

Nieuwe Maan wordt gedrukt op gerecycleerd papier 
met milieuvriendelijke inkten.

 V.l.n.r.: Greet Geypen, Björn Siffer, Marc Hendrickx, Katleen Den Roover, Christiaan Backx, 

 Bart Somers, Marina De Bie, Erik Laga, Koen Anciaux, Walter Schroons en Stefaan Deleus 

 www.mechelen.be/stadsbestuur-mechelen 

1 Juffrake wilde me kabaske is 
vulle. En leut ons ni lang ne mie 
staan … Uit volle borst zongen ver-
klede zangertjes van deur tot deur 
het Sinte-Mettelied. De dag werd 
afgesloten met een groot feest in 
het Cultuurcentrum.

2 Het was berekoud, maar dat 
kon de 5000 deelnemers van de 
stadsloop Nocturne Urban Trail 
Mechelen niet deren. Bedankt aan 
alle supporters!

3 223 000 energiezuinige led-
lampjes laten de historische bin-
nenstad nog tot 8 januari baden in 
een gezellige gloed. Prachtig, toch?

4 De expo Zot Geweld/Dwaze 
Maagd in het Hof van Busley-
den zit erop. In totaal trok de 
tentoonstelling meer dan 11 000 
bezoekers. Ook de uitgebreide 
randprogrammatie kon op veel 
deelnemers rekenen. De eerstvol-
gende tentoonstelling in het Hof 
staat gepland voor maart 2018.

5 Hoog bezoek in Mechelen! 
Koningin Mathilde maakte in het 
Sociaal Huis kennis met een pro-
ject over jeugdzorg en ging met 
jongeren in gesprek.

6 Terwijl de Sint in het stadhuis 
logeerde, namen zijn Zwarte Pie-
ten heel wat gezinnen op sleep-
touw door de Mechelse binnenstad 
voor een wandeling vol knotsgekke 
fratsen en leuke sintweetjes.

 Jouw foto hier? 
Maak foto’s van Mechelen 
waarin je mensen in beeld 
brengt en mail ze naar 
nieuwemaan@mechelen.be.

Meer uitleg? 
W www.mechelen.be/nieuwemaan



Stad  Mechelen  
wenst  al  haar  inwoners  een  spetterend  2017!

11-13u, Grote Markt: Nieuwjaarsdrink met hapjes, drankjes en muziek 
12.30-20u, Vismarkt: Café Ambiance 
13u, binnenplein stadhuis: Thé Dansant in Winterbar Mirage  
19.30u, Grote Markt: Feestspektakel n.a.v. 175 jaar Conservatorium
Tijdens deze koopzondag zijn de winkels open van 11 tot 18u.

Nieuwjaarsfeest
De stad nodigt alle Mechelaars uit om het jaar feestelijk in te zetten!  
Samen klinken we op het nieuwe jaar, op een blakende gezondheid,  

de nodige portie liefde, en een dikke schep geluk erbovenop.

zondag 8 januari 2017


