
 

 

  

  

 

Bekijk hier het integrale relanceplan op de website van 
#VlaanderenHelpt  

 

 

 

De stad teruggeven aan de Mechelaars 
Hoe geven we Mechelen terug aan de Mechelaars na corona? Daarvoor maakten we een actieplan met 

open vensters. We verwerkten input van experten, politieke partijen, het burgerpanel en 

geëngageerde Mechelaars in op en top Mechels maatwerk. Bovendien kunnen we dankzij de steun van 

de Vlaamse Regering en niet in het minst minister Bart Somers rekenen op heel wat extra middelen om 

van de periode na corona een succes te maken. 

 

Burgemeester Alexander Vandersmissen: “Ons herstelplan onderscheidt zich van soortgelijke plannen 

door durf en creativiteit, maar ook door zijn integrale aanpak. Zo hebben we niet enkel oog voor de 

economische relance, maar versterken we ook onze drie speerpunten: mobiliteit, ondernemen en 

kinderarmoede. Mechelen moet een aantrekkelijke stad blijven: fietsstad, winkelstad, kinderstad, maar 

ook een stad waar iedereen meetelt. Er gaat dus zeker ook veel aandacht naar ondersteuning voor de 

meest kwetsbare Mechelaars.”  

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaanderenhelpt.be%2Flokale-relanceplannen&data=02%7C01%7C%7Cbbd89b9d1a2d4e315a7c08d80ddba200%7Cf5ecf79309294d5ba9184edd552cd040%7C0%7C0%7C637274584270822795&sdata=tb6I605noBdDkpo3FLa8vr2P56TWJhnKsaHqXNl2aWo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaanderenhelpt.be%2Flokale-relanceplannen&data=02%7C01%7C%7Cbbd89b9d1a2d4e315a7c08d80ddba200%7Cf5ecf79309294d5ba9184edd552cd040%7C0%7C0%7C637274584270822795&sdata=tb6I605noBdDkpo3FLa8vr2P56TWJhnKsaHqXNl2aWo%3D&reserved=0


  



  

 

 

Economische motor laten aanslaan 
Met sterke, creatieve aanvullende maatregelen bovenop de herstelimpulsen die de Vlaamse en Federale 

overheid voorzien, kunnen wij er mee voor zorgen om een extra boost aan het Mechels economisch 

weefsel te geven.   

  

“Ik denk dan aan het kwijtschelden van domeinspecifieke belastingen en retributies om onze ondernemers 

ademruimte te geven, de uitwerking van een gebruiksvriendelijke digitale Mechelenbon die nog meer 

publiek bereikt, aanbesteden van opdrachten die we gunnen aan lokale ondernemingen, een persoonlijk 

aanspreekpunt per sector, een extra campagne om het shoppen in Mechelen te promoten, een tweede 

route voor de Shopping Shuttle, een webpagina met een overzicht van de steunmaatregelen, de 

uitbreiding van de koopzondagen...“, aldus Greet Geypen, schepen van Economie.  

 

 



 

Zuurstof geven aan het verenigingsleven 
Sportclubs en jeugdverenigingen vormen vaak een familie en een uitlaatklep. Door hen via maatwerk te 

steunen, kan iedereen terugkeren naar zijn of haar vertrouwde omgeving waar men zich verder kan 

ontplooien.  

 

Daarom houden we in het relanceplan rekening met onze sportclubs en jeugdverenigingen. Het is een 

belangrijk deel van het sociaal weefsel en een evidentie in Mechelen Kinderstad dat we onze jeugd 

maximaal ondersteunen. "Daarnaast was #BLIJFSPORTEN een sterke boodschap in coronatijden, 

maar ook in post-coronatijden blijft sporten en bewegen een belangrijk aandachtspunt voor de mentale en 

fysieke gezondheid. Om dit in veilige omstandigheden op te starten kan het verenigingsleven eveneens 

rekenen op de nodige preventieve ondersteuning", legt sport- en jeugdschepen Abdrahman Labsir uit. 

 

 

  



  

 

Blijven investeren in een toekomstbestendige stad 
“Ons herstelplan dat goed is voor ruim 15 miljoen euro is gebaseerd op 7 pijlers die telkens concreet 

worden gemaakt door een reeks actiepunten die we per pijler artikelsgewijs opnemen. Het maakt de 

omvang van dit actieplan concreet en meetbaar” zegt schepen Koen Anciaux.  

  



 

 

 

 

   

 

 



  

 

 

Ruimte voor voetgangers én fietsers 
Om de social distancing op het openbaar domein te garanderen zijn de voorbije weken belangrijke 

maatregelen genomen op locaties waar frequent gefietst en gewandeld wordt. De Mechelaars zijn de 

voorbije maanden immers steeds meer gaan fietsen, we hopen dan ook dan we met zijn allen 

#blijvenfietsen. "Om de fietsers én de voetgangers te ondersteunen zijn er onder meer tijdelijke 

fietsstraten langs de Auwegemvaart, de Vaartdijk, de Geerdegemvaart en de Hanswijkvaartaan 

ingevoerd, kwamen er twee tijdelijke fietsvrije zones in de binnenstad en werden er extra fietsenstallingen 

geplaatst op het openbaar domein", legt mobiliteitsschepen Vicky Vanmarcke uit. "Op deze manier 

kunnen zowel fietsers en voetgangers zich veiliger doorheen onze stad verplaatsen." 
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