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Handels
adviesraad
(HAR):

Mechelen MeeMaken is de overkoepelende handelaarsvereniging die
initiatieven en projecten uitwerken
ter promotie van het shoppen in
Mechelen.

De handelsadviesraad is het adviesorgaan waar de acties rond detailhandel
worden toegelicht en geëvalueerd.
Vertegenwoordigers van Mechelen
MeeMaken, Unizo, Markta (koninklijke
Markthandelaarsbond Mechelen) en
de hotelassociatie zijn hierin
vertegenwoordigd.

Unizo organiseert activiteiten om ondernemers beter
te laten ondernemen, te zorgen
voor een ondernemersblik bij
besluitvorming en organiseert
netwerkmomenten om ondernemers met elkaar te laten
kennismaken.

De ondernemer kan gebruik maken
van een ruim netwerk aan partners,
waarbij de ondernemer centraal staat.
Dat partnerschap zal de volgende
maanden nog verder versterkt worden
met nauwere contacten en meer
partners.

Igemo werkt samen met 11 gemeenten via het project Verstrekt
Streekbeleid aan de regio Rivierenland. Dat zal de regio een sterk economisch profiel geven en zorgt ook dat
de vragen van ondernemers (indien)
nodig snel doorgegeven kunnen
worden aan de gemeentes in
de regio.

Mechelen heeft de vestiging van
Technopolis op zijn grondgebied.
Hierbij bekijken we volop de mogelijkheid om meer samen te werken
met technologische jongeren
en ondernemers.

Ovam heeft zijn hoofdzetel in
Mechelen en wil in Mechelen
projecten opstarten (bv. het
project Potterij) rond circulaire
economie.

VOKA
VOKA maakt de ondernemers uit de regio sterker
met een uitgebreid aanbod aan
activiteiten, events en dienstverlening op maat. Daarnaast houdt
ze via Lokale Ondernemersnetwerken (LON’s) de vinger op
de pols van de lokale
economie.

VLAIO
Stad Mechelen heeft goede contacten met het Agentschap
Innoveren en Ondernemen. Die samenwerking werkt op
3 pijlers:
• Ondernemers kunnen in contact gebracht worden met de
accountmanagers van VLAIO.
• Problemen die alleen op stedelijk niveau niet kunnen opgelost worden, kunnen op Vlaams niveau aangekaart worden.

VLAIO
De stad Mechelen
heeft ook goede contacten met het Agentschap
Innoveren en Ondernemen.

Technopolis

OVAM

De stad Mechelen werkt niet alleen aan het economisch
beleid, maar kan rekenen op een netwerk van (zowel
structurele als projectmatige) partners om het economisch
beleid mee vorm te geven.

Unizo

Ondernemer
Igemo

Mest is een samenwerking rond startersklimaat
en invulling leegstaande
panden.

Samen ondernemen

• Via subsidieprojecten ondersteunt VLAIO stedelijke projecten. Projecten die momenteel lopen zijn bijvoorbeeld
het premiestelstel en het onderzoek vrachtwagenparking.
In het verleden hebben zij ondermeer het project winkel
incubatoren ondersteund, waaruit nadien vzw Mest is
gegroeid.

Europa
Mechelen ligt in het hart van Europa en doet voor heel wat
projecten ook beroep op Europese middelen.

MechelenNoord en Zuid
Zij beheren de bedrijvenparken van
Mechelen. Met deze organisaties,
Unizo en Voka zit de stad halfjaarlijks
samen om het bedrijvenbeleid te
evalueren en te bepalen.

Stad
Mechelen

Economische projecten die momenteel lopen binnen het
EFRO programma zijn: Mechelen MeeMaken (waaruit de
vzw Mechelen MeeMaken is gegroeid), Hoogstraat Natuurlijk (waarmee we de Hoogstraat en Korenmarkt een betere
identiteit willen geven en een link leggen met de regionale
voedselproducenten), The Box (waaruit The Box Mechelen
is opgestart), APBC (om de creatieve ondernemers kennis te
laten maken met de reguliere ondernemerssector en waaruit
in Mechelen het project Artenova is gegroeid).
Ook in de volgende jaren zal stad Mechelen de Europese
projecten rond ondernemerschap opvolgen om innovatieve
projecten uit te werken.

POM

Thomas More

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM)
Antwerpen heeft als missie
het economische weefsel in
de provincie Antwerpen
te versterken.

De hogeschool staat garant voor
het afleveren van talent. Dat is zowel
interessant voor bedrijven die geschikt
personeel willen aanwerven, als voor de
stad die tracht om deze getalenteerde
jongeren, die willen ondernemen,
een plek in de stad te geven.

