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Indiener : Faysal El Morabet
Vraag/interpellatie (omschrijving) : dekoloniseren Mechelse straten
Toelichting
Geïnspireerd rond het huidig activisme rond racisme wouden een aantal Jong Groen Mechelen
leden graag een verandering zien binnen onze eigen stad. Namelijk de naamwijziging van de
Van Kerckhovestraat. Dit punt werd reeds eens door de Sp.a fractie aangehaald in de
gemeenteraad in 2017. Het antwoord daarop van collega Somers dat ‘het belangrijk was dat
men eerst moet kijken of er wel draagvlak is voor deze wijziging’ vonden we zeker terecht en
om juist dit te onderzoeken hebben we een petitie gestart die op het moment van indiening
van deze vraag al 840 handtekeningen telt. Het stadsbestuur heeft laten weten dat er liever
met verklarende bordjes wordt gewerkt bij controversiële straatnamen dan ze te wijzigen.
Hier kunnen we ons wel in vinden aangezien dit zowel de voorstanders als tegenstanders van
dit punt wel kan behagen. Er is uiteraard wel een grote maar.
Op de Schuttersvest heeft het stad vorig jaar nog een nieuw verklarende plakkaat geplaatst
bij een koloniaal monument. Een stap in de juiste richting! Helaas werden er geen activisten
of Mechelaars, die werken rond ons koloniaal verleden, hierbij betrokken . Dit werd
aangeklaagd in de open brief ‘Een bordje is niet genoeg’, geschreven en ondertekend door
een aantal Mechelaars met Congolese roots die veel werken rond dit thema.
Voor mij was deze periode ook zeer leerzaam. Niet alleen heb ik veel bijgeleerd over ons
kolonisatie verleden maar ook over het leed die tot op de dag van vandaag nog aanwezig
is.Vol ontzag heb ik de laatste tijd ook gekeken naar de vele Belgen die samen met ons een
verandering willen zien in de samenleving. Het voornaamste wat ik heb bijgeleerd deze
periode is wanneer het de gepaste moment er is om de ‘microfoon’ door te geven. In dit
geval gaat het dan over de verklarende plakkaten. Ondanks onze goeie intenties om ons
eigen verleden zelf kritisch te herbeschrijven, kunnen we beter luisteren naar zij die door dit
verleden zijn getroffen geweest. Het stadsbestuur doet heel hard haar best om haar
toekomstvisie voor de stad samen met alle Mechelaars te realiseren op een inclusieve manier
maar een essentieel deel daarvan is dat we vanaf nu ook samen terugblikken naar het
verleden en dat we samen onze geschiedenis beschrijven hier in Mechelen.

Vraag
Als men in de toekomst nog straatnamen met een koloniaal verleden wilt begeleiden
met een verklarende tekst, wilt het stadsbestuur dit dan samen doen met
activisten/Mechelaars die actief zijn met ons koloniaal verleden?

Datum 15/05/2020
Naam. Faysal El Morabet

*indiening uiterlijk 5 dagen vóór de vergadering (voor vergadering op maandag is dit op woensdag), bij
voorkeur vroeger, teneinde de administratie toe te laten de vraag/interpellatie te onderzoeken
Formulier als bijlage mailen naar gemeenteraad@mechelen.be

