Commissie Welzijn – 4 juni 2013
Aanwezigen: Marc Van Hammée, voorzitter, Farid Bennasser, Johan De Vleeshouwer,
Martine De Rademaeker, Zineb El Boussadani, Klaartje Heiremans, Kerstin Hopf, Ingrid
Kluppels, Patrick Princen, Hamid Riffi, Ali Salmi, Rita Van den Bossche, Alexander
Vandersmissen, Marc Hendrickx, Jan Verbergt, gemeenteraadsleden.
Gert Eeraerts, departementshoofd; Christel Kersemans, zakelijk leider MMMechelen
vzw/Mechelse Feesten vzw, Kristin Moens, projectcoördinator Ottertrotter.
Afwezig-Verontschuldigd: Katleen Den Roover, Koen Anciaux, schepenen, Rita Janssens,
Johan Timmermans, gemeenteraadsleden.
1. Verslag vorige commissie welzijn 03 mei 2013
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Organisatie Ottertrotter Festival op 30 juni 2013
De voorzitter leidt de vergadering in en verleent het woord aan de sprekers. Mevrouw
Kersemans legt uit dat de vzw Mechelse Feesten/MMMechelen vzw in overleg met de
diensten diversiteit, ontwikkelingssamenwerking en milieu-educatie, instaan voor de
organisatie van het jaarlijks festival Ottertrotter. Dit jaar is een feesteditie. Het spreekt
dus voor zich dat we de reputatie van Ottertrotter en Mechelse Feesten alle eer moeten
aan doen en de kwaliteitsstandaard dienen te behalen. Hiervoor werd mevrouw Kristien
Moens aangetrokken als projectcoördinator en mevrouw Jorien Decloet als
diversiteitscoördinator.
Aan de hand van de presentatie in bijlage worden de aandachtspunten (duurzaamheid,
multiculturaliteit en een familiale sfeer) toegelicht.
De voorzitter benadrukt dat hij blij is dat diversiteit door de stad breed geïnterpreteerd
wordt. Naast evidente doelgroepen, denkt hij ook aan bijvoorbeeld holebi’s, ouderen,
minder mobielen, … Het is vooral naar deze laatste doelgroep dat hij het afgelopen jaar
moest vaststellen dat de extreme regen het festivalterrein zo goed als ontoegankelijk had
gemaakt. Zal hier dit jaar meer aandacht aan besteed worden?
Mevr. MOENS stelt dat er heel wat aandacht besteed wordt aan deze doelgroep. Zo zijn
er speciale toiletten voorzien, wordt er voor gekozen om brede paden te gebruiken en
zullen alle attracties/podia verspreid zijn over een ruimer gebied zodat er meer plaats is.
Het is echter goed dat dit probleem aangestipt wordt zodat er nog eens goed kan
gekeken worden of er bij regenweer problemen zouden kunnen zijn voor deze doelgroep.
Mevr. VANDENBOSSCHE vraagt zich af of er afspraken zijn gemaakt met De Lijn. Het is
immers zonde dat mensen die zich op een duurzame wijze verplaatsen, telkens voor
sluitingsuur moeten vertrekken.
Mevr. MOENS belooft om de suggestie mee te nemen.
Mevr. VANDENBOSSCHE hoort graag dat men zo weinig mogelijk papier (flyers, …) wil
gebruiken, maar waar ligt dan juist de grens?

Mevr. KERSEMANS antwoordt dat verbieden niet echt de stijl van het festival is. We
proberen net op een positieve, stimulerende wijze dergelijke punten onder de aandacht
te brengen. Het doel is immers om samen na te denken hoe het festival op een betere
wijze kan georganiseerd worden en dit ook telkens opnieuw in een evaluatie mee te
nemen. Een strenge norm is niet bepaald.
Mevr. VANDENBOSSCHE gaat hierop verder en brengt aan dat een dergelijke onzekere
normering toch moeilijk ligt voor de standhouders.
Mevr. KERSEMANS legt uit dat er een brief gestuurd wordt aan de standhouders waarin
de concrete afspraken opgelijst zijn. Dit zorgt er op zich al voor dat de standhouders
gaan nadenken hoe het met minder kan.
Mevr. HEIREMANS begrijpt dat de regels gemaakt worden in overleg, maar nog niet
duidelijk afdwingbaar zijn.
De VOORZITTER vraagt zich af of men zich hiervoor niet beter kan richten op de
Mechelse natuurverenigingen.
Mevr. KERSEMANS legt uit dat alle organisaties worden gevraagd om mee te werken. Ze
wil wel even nakijken of de Mechelse natuurverenigingen hieraan meewerken.
De VOORZITTER dankt de medewerkers en sluit de vergadering door zijn hoop uit te
drukken op mooi weer voor 30 juni.
Verslaggever: Gert Eeraerts

