
18 jaar is Bart Somers burgemeester van Me-
chelen. Zijn verdiensten zijn indrukwekkend 
en als titelvoerend burgemeester blijft hij  ui-
teraard nauw betrokken bij het beleid in onze 
stad. Dankzij Bart is Mechelen uitgegroeid 
van een grijze stad met een imagoprobleem 
tot een modelstad in Vlaanderen en Europa. 
 
Precies daarom krijgt hij nu de kans om zijn 
ervaring als burgemeester ook op een hoger 
niveau in te zetten als Vlaams minister van Sa-
menleven en Binnenlands bestuur.

 

Het kwam er op aan om een sterke opvolger 
te vinden om Mechelen op de ingeslagen weg 
verder te loodsen. Die eer komt te beurt aan 
Alexander Vandersmissen, 45 jaar, gepokt en 
gemazeld in de Mechelse politiek:  “Voor mij 
is het een eer, maar ook een grote verant-
woordelijkheid. Bart vervangen is onmoge-
lijk. Het komt er vooral op aan om het beleid 
dat we samen hebben uitgestippeld verder te 
zetten en onze voorsprong niet uit handen te 
geven. Gelukkig kan ik daarbij rekenen op een 
sterke en gemotiveerde bestuursploeg en 
een afdelingsbestuur met goesting om Me-
chelen nog mooier maken.” 
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Alexander Vandersmissen 
nieuwe burgemeester 
voor Mechelen

Als waarnemend
burgemeester 

heb ik één missie: 
koers houden en 
Mechelen verder 

uitbouwen als 
modelstad in 
Vlaanderen



Nieuw in de bestuursploeg: 
Vicky Vanmarcke
Nu Alexander Vandersmissen de burgemeesters-
sjerp heeft omgord, komt er een nieuw gezicht 
in het schepencollege, Vicky Vanmarcke (31). 
Zij krijgt de belangrijke post van mobiliteit en 
wordt daarnaast ook schepen van Burgerzaken, 
Dienstverlening en Dierenwelzijn.

Mobiliteit is een van de drie speerpunten voor 
deze bestuursperiode. Het is op dat vlak dat we 
de toekomst van onze stad moeten voorbereiden. 
Mechelen is de vijfde stad van Vlaanderen, maar 
vanuit economisch standpunt scoren we nog 
hoger. Dat komt door onze gunstige ligging 
centraal in de Vlaamse ruit, maar ook omwille van 
de bereikbaarheid.

Vicky Vanmarcke: “Het komt er op aan om onze 
voorsprong niet uit handen te geven. Ik wil 
werk maken van een betere ontsluiting, met de 
wagen én het openbaar vervoer. Maar ook de 

stedelijke beleving in de binnenstad is steeds voor 
verbetering vatbaar. Daar profiteren bewoners, 
werknemers en het handelsapparaat van. We 
moeten voluit durven gaan voor een uitbreiding 
van de autoluwe binnenstad. Dat is een wissel 
op de toekomst en cruciaal voor de vitaliteit van 
ons handelsapparaat en de leefbaarheid in de 
binnenstad. De Bruul heeft laten zien dat het kan. 
Het moment is nu.”

“Ook de keuze voor de fietszone in de binnenstad 
is geen keuze tegen de auto. Integendeel, het 
is een en-enverhaal. Bereikbaarheid is een 
integraal concept. Door de fietszone maken we 
de binnenstad veiliger voor alle weggebruikers. 
De binnenstad wordt ook aangenamer. Ik wil 
dat iedereen de kans krijgt om naar de stad te 
komen op de manier waarop hij of zij dat wil. Het 
is niet aan de overheid om te dicteren hoe wij ons 
moeten verplaatsen, wel om ervoor te zorgen 
dat dit veilig, vlot en comfortabel kan verlopen. 
Mechelen heeft de ambitie om te tonen hoe dat 
moet.”

Mobiliteit is in deze legislatuur 
een absoluut speerpunt voor 
het stadsbestuur. We zetten 
in op een verdere uitbreiding 
van de autoluwe zone, we bou-
wen ‘Mechelen fietsstad’ uit, 
we investeren in alle vormen 
van deelmobiliteit en gaan ook 
overal in de stad werk maken 
van de heraanleg van straten, 
voetpaden en natuurlijk fiets-
paden. De komende vijf jaar zal 
fors worden geïnvesteerd.

Het is immers onze ambitie om 
de fietsstad van Vlaanderen 
te worden. Dan moet je daar 
ook de nodige budgetten voor 
vrijfietsen.

Voor een groot aantal fietspa-
den op de invalswegen zullen 
we beroep doen op de Vlaam-
se overheid. In deze dossiers 
zal Bart Somers als vice-minis-
terpresident van de Vlaamse 
Regering zeker ook voor Me-
chelen willen rijden.

Vicky Vanmarcke, nieuwe schepen van Mobiliteit, Burgerzaken, Dienstverlening en
Dierenwelzijn



Nieuwe ploeg 
voor Mechelen
Een combi van ervaring en jong talent en de gedeelde 
ambitie om Mechelen nog beter te maken. Ziedaar de 
nieuwe beleidsploeg van Open Vld in het schepencol-
lege van Mechelen.

De invoering van de autoluwe 
binnenstad dateert alweer van 
2011. Uit een evaluatie bleek dat 
85 % van de bezoekers tevreden 
was over de verkeersveiligheid en 
attractiviteit van de binnenstad. 
Ook het aantal passanten in de 
Bruul ging in stijgende lijn. Een 
uitbreiding van de autoluwe zone 
met de Ijzerenleen en de Onze-
Lieve-Vrouwestraat is een logische 
volgende stap. Ingrijpende 
maatregelen zorgen altijd voor wat 
koudwatervrees, maar achteraf 
zal de autoluwe uitbreiding 
ongetwijfeld ook weer de juiste 
keuze blijken. Het zorgt voor een 
aaneengesloten commercieel 
geheel. Snel evoluerend 
koopgedrag vergt een wendbaar 
commercieel apparaat. Stilstaan is 
achteruitgaan.

De nieuwe Open Vld-ploeg voor 
Mechelen: (v.l.n.r.) Adrahman 
Labsir, Greet Geypen, Alexander 
Vandersmissen, Vicky Vanmarcke 
en Koen Anciaux

Aantrekkelijke 
stad

Sterkhouder Greet Geypen blijft op post voor 
Stadsontwikkeling en Economie. Mechelen 
heeft de voorbije jaren de ene na de andere 
prijs binnengehaald voor projecten van 
stadsvernieuwing. Met de ontwikkeling van de 
Keerdoksite, de stationsomgeving en Komet 
vernieuwen we Mechelen op strak tempo 
verder. 

Koen Anciaux is schepen van Financiën, maar 
ook bevoegd voor Gebouwen, Monumenten 
Landbouw en Juridische Zaken. “Het komt er 
op aan onze middelen juist te besteden en te 
focussen op de stadsbrede prioriteiten zoals 
mobiliteit, ondernemen en armoede tackelen, 
zodat we onze positie van referentiestad in 
Vlaanderen kunnen verstevigen. “Ik wil de 
Mechelaars fier houden op hun stad, ook 
door voluit de kaart te trekken van ons uniek 

historisch patrimonium.” 

Abdrahman Labsir, de sportiefste ploeg-
speler, is natuurlijk bevoegd voor Sport, Jeugd 
en Preventie. Een geboren bruggenbouwer. 
Met de projecten Samen Lopen en Jeugdwerk 
voor Alleman slaagt Abdrahman erin om in ver-
schillende initiatieven, sport- en jeugdclubs de 
diversiteit van Mechelen te laten weerspiegelen

Behalve voor Mobiliteit wordt Vicky 
Vanmarcke ook bevoegd voor Burgerzaken, 
Dienstverlening en Dierenwelzijn. Dieren zijn 
voor veel mensen belangrijk. Projecten van 
dierenwelzijn hebben dus zeker hun plek in de 
hedendaagse samenleving. Het lokale niveau 
kan hier baanbrekend werk verrichten.



gewoon doen•
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Ja, Open Vld geeft me goesting in de toekomst!

Een deel van het afdelingsbestuur tijdens de opening van de fietszone in de Mechelse binnenstad (v.l.n.r. Patricia Verbeeck, 
Anke Houben, Marnix Van Esbroeck, Fabienne Blavier, Koen Anciaux, Dirk Vanhecke, Laura Cornette, Alexander Vandersmis-
sen, Vladimir Voskanian, Guido Verlinden, Vicky Vanmarcke, Chris Kindermans en Betty Denis). Niet op de foto: Bart Somers, 
Greet Geypen, Abdrahman Labsir, Sven Dockx, Peter Beurghs, Tom Blockmans, Kurt Biesemans, Geert Milis, Ellen Naegels, 
Liana Davtyan, Anja De Becker, Gert Eeraerts, Ken Dieltiens, Thomas Van Wing, Christophe Stienlet, Arthur Orlians, Elisabeth 
Okmen en Pia Indigne

Laura Cornette herverkozen als 
voorzitter Open Vld Mechelen
De 24-jarige Laura is na twee jaar waarne-
mend voorzitterschap nu ook officieel verko-
zen tot voorzitter van de Mechelse liberalen. 
Samen met ondervoorzitter Guido Verlinden 
en het bestuur wil ze verder werk maken van 
een liberaal en positief Mechelen. Voor libe-
ralen zijn veiligheid, een sterke lokale econo-
mie, mobiliteit en netheid topprioriteiten. 
Daarnaast is Mechelen ook een solidaire stad, 

armoedebestrijding is de komende jaren 
dan ook een speerpunt van dit stadsbestuur. 
“Met onze speelgoedactie verzamelen we nu 
al voor het derde jaar op rij tijdens de einde-
jaarsperiode speelgoed voor gezinnen die 
het moeilijker hebben. Ook dit jaar gaan we 
dat opnieuw doen. Geïnteresseerden kunnen 
steeds contact nemen via speelgoed@open-
vldmechelen.be,” aldus Laura.


