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Algemeen
Participatie is steeds maatwerk. Om te beginnen voorzien we voor de
grotere projecten rond openbare werken, ruimtelijke ordening en mobiliteit
steeds een projectwebsite waar het volledige proces te volgen is. Participatie
gebeurt in de conceptfase, voorontwerp en/of ontwerpfase. Telkens gaan we
naar de buurt. De wijze waarop we de Mechelaar op deze momenten
betrekken kan verschillen. Klassieke infoavonden doen we nog nauwelijks.
We trekken naar de buurt om in dialoog te gaan via bevragingen,
infomarkten, wandelingen, workshops,… Tijdens corona gebeurde uiteraard
heel veel noodgedwongen digitaal. De beperking om fysiek af te spreken
heeft ons echter niet tegengehouden om te blijven participeren. Afgelopen
jaar hielden we meer dan 50 kleine en grote participatiemomenten. Soms
bereikten we daarbij de tiental betrokken buurtbewoners en soms meer dan
1.000 geïnteresseerde Mechelaars, bijv. voor de bevraging rond
fietsenstallingen.

Heraanleg Liersesteenweg
Wat betreft de Liersesteenweg werd maandag 28 mei in het college het
studiebureau aangesteld voor de opmaak van een haalbaarheidsstudie voor
de fietspaden en de opmaak van het ontwerp. Samen met het studiebureau
kunnen we nu het participatietraject aanvangen met de buurt. Concrete
afspraken moeten daarrond nog gemaakt worden. Dit zal voor na de zomer
zijn.
Knip Vinkstraat
Klachten over snelheid en sluipverkeer in De Vinkstraat gaan al heel lang
mee. Heel wat suggesties en oplossingen passeerden de revue. Er is door
het college beslist om daarom een proefproject op te zetten met een knip en
daarna de bewoners de kans te geven om zelf te beslissen of ze deze
maatregelen wensen te behouden of niet. Alle betrokken bewoners, zo’n 260
unieke adressen, werden op verschillende momenten per brief uitgenodigd
en geïnformeerd. Op 1 juni vond er een webinar plaats met zo’n 40
deelnemers. Op 16 juni vond er een fysiek moment plaats met zo’n 60
deelnemers. Met de betrokken scholen volgt er nog een apart overleg. Op
vraag van de bewoners zal het proefproject lopen tot en met eind
september. Midden oktober worden de bevindingen en analyse van het
proefproject teruggekoppeld naar de bewoners. Zij krijgen dan de kans om
te stemmen over het al dan niet behouden van de knips.
Onthardingsprojecten Ter Donck en Larestraat
Deze projecten kaderen in de proeftuin RE-MOVE. De keuze voor de locaties
gebeurde door een studiebureau op basis van een zogenaamd
‘desktoponderzoek’. We zitten nu in een explorerende fase op het terrein
voor Ter Donck. Dit doen we in nauw overleg met de bewoners. Op basis
van twee participatiewandelingen en een online bevraging zullen mogelijke
ingrepen worden uitgewerkt en worden voorgelegd aan de buurt,
vermoedelijk in het najaar. Tot nu toe nam ongeveer de helft van de 65
betrokken bewoners deel. Voor de Larestraat plannen we een gelijkaardige
aanpak, maar dat moet dus nog opgestart worden.
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