
 

  

   

 
 

 

 

Onze schepenen, burgemeester en gemeenteraadslid lichten topics toe zoals de 

criminaliteitscijfers, financiele toestand, mobiliteit in tijden van corona, Komet-

site en de buitenspeeldag.  

 Maar ook minister Bart Somers staat niet stil en blijft inzetten op ondersteuning 

vanuit Vlaanderen aan de steden en gemeenten.  

Dat en nog meer kom je hieronder te weten! 
 

 

 

 

 



 

 

 

Lokaal kopen is altijd een goed idee, maar in het coronatijdperk, net iets 

meer! 

   

De afgelopen jaren hebben we ons handelscentrum versterkt en werd er 

veel geïnvesteerd in het kernwinkelgebied. De lokale, unieke shops maken 

onze stad ook mede tot wat ze is. 

 

Mechelen als winkelstad profileren is een belangrijke prioriteit en zal dat ook 

blijven.    

Veel winkels maken zich intussen klaar voor de heropening op 11 mei. 

 

Om het winkelen zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen, werden de 

winkelstraten opgedeeld in verschillende zones. De handelaars zijn op de 

hoogte van alle richtlijnen, zodat het voor iedereen veilig winkelen is. 

“Door lokaal te kopen, steunen we onze eigen economie en zorgen we voor 

dynamiek in de buurt en voor elkaar. Het zijn de ondernemers en de 

handelaars in deze stad die voor jobs, welvaart en koopkracht zorgen”, 

aldus Greet Geypen, schepen van Economie.  

 



 

 

Zin om de Mechelse handelaars en horeca te steunen? Surf dan 

ook  naar www.hamstereninmechelen.be.  

Inmiddels bieden er meer dan 100 Mechelse handels- en horecazaken er hun 

producten en diensten aan.  

Of bestel een menu van onze lokale horeca via www.yumbel.bE/partybox.   

  

Meer info: https://shoppenin.mechelen.be/ 

 

 

 

 

 

 

 

Financiële post-corona boost voor Mechelen 

   

Door de corona crisis zal ook de stad extra uitgaven en minder inkomsten 

hebben. Volgens ramingen van het planbureau zijn er lagere inkomsten dan 
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initieel berekend, o.a. door een mindere inkomst via de aanvullende 

personenbelasting (APB) die we ook de volgende jaren gaan blijven zien.   

  

We houden onze financiële toestand gezond, zelfs met extra ondersteuning 

van de meest getroffen sectoren. Daarvoor buigen we ons nogmaals over het 

meerjarenplan die in juni zal gepresenteerd worden.    

"Graag wil ik jullie hiermee op het hart drukken dat zorgen over een te grote 

financiële last zeker niet aan de orde zijn", aldus Koen Anciaux schepen van 

Financiën 

  

We investeren ettelijke miljoenen in ons meerjarenplan met de extra 

maatregelen voor horeca, toerisme, kunstsector, jeugd-en 

sportverenigingen etc. om zo iedereen in onze samenleving maximaal aan 

boord te houden. 

  

“Corona heeft ons allemaal zwaar getroffen en heeft hier en daar een flinke 

duw gegeven, maar door onze sterke basis en een goed draaiend team, staan 

we sterk en blijven we recht staan. We doen er alles aan om de schade door 

corona zo beperkt mogelijk te houden en denken na over hoe en waar we 

kunnen steunen”, aldus schepen Anciaux 

 

 

 



 

 

Criminaliteitscijfers blijven ook in 2020 dalen 

   

2019 was het veiligste jaar sinds het begin van de huidige manier van 

rapportering van de belangrijkste criminele fenomenen in 2002. 

Het is de eerste keer dat we onder de 2000 geregistreerde fenomenen per 

jaar zakken! Sinds 2002 is de criminaliteit in Mechelen gehalveerd! 

 

We wonen in een andere, veiligere stad dan 20 jaar geleden. 9 van de 12 

geregistreerde fenomenen waren het laagste ooit. 2019 was het beste jaar 

voor woninginbraak, autodiefstal, diefstal uit wagens, motordiefstal, fietsdiefstal, 

bromfietsdiefstal, diefstal met geweld, inbraak in gebouwen en diefstal zonder 



 

geweld.   

  

Eindelijk komt ook het vervelend fenomeen van de fietsdiefstal onder 

controle. Na enkele lastige jaren noteren we een opvallend dalende trend en 

die lijkt zich verder te zetten in 2020. Dat is natuurlijk heel belangrijk nu we 

ons steeds nadrukkelijker willen profileren als de fietsstad van Vlaanderen.  

 

 

 

 

Mobiliteit in tijden van corona   

  



We beseffen door de coronaperiode des te meer dat we de auto, die nu reeds 

maanden op de oprit staat, kunnen omruilen voor een duurzamer alternatief 

zoals een deelwagen of een elektrische wagen.  

"Daarop willen we als stad inspelen en de modal shift aanmoedigen 

door verschillende mobiliteitssubsidies te geven om aan deze vraag te 

voldoen", aldus mobiliteitsschepen Vicky Vanmarcke  

Zo krijg je bij het inleveren van uw nummerplaat een éénmalig 

mobiliteitsbudget uit van 250 euro.  

 

Wanneer men wenst over te stappen naar een Cambio wagen of een 

andere autodeelorganisatie dekt de stad automatisch de instapkost.  

 

Ook voor de aanschaf van een duurzaam vervoermiddel  als eigen wagen, 

kan u een subsidie ontvangen voor de aankoop van een elektrische wagen.   

  

We blijven nog steeds genomineerd als 'Mechelen fietsstad van 

Vlaanderen'.  Het lijkt ons 

opportuun om daarom nog een versnelling hoger te schakelen met de lancering 

van een nieuw fietssysteem voor de Mechelaar, namelijk de Swapfiets. Dit is 

geen deelsysteem maar een ruilsysteem voor een vast bedrag per 

maand waarbij zorgen om een lekke band of kapotte fiets verleden tijd zijn. 

 

Als stad hebben we niet enkel de ambitie om fietsstad van Vlaanderen te 

worden maar ambiëren we eveneens de titel van 'Mechelen deelstad van 

Vlaanderen' en blijven hier ook sterk op inzetten, zo blijft Mobit het nog steeds 

goed doen en proberen we het deelfietsensysteem na coronatijden terug te 

boosten en uit te breiden. 

  



 

Dat we moeten blijven bewegen en dat fietsen daarvan een belangrijke 

recreatiebezigheid is geworden, bevestigd de drukte langs de jaagpaden en 

de fietsostrade. 

  

Op minder dan drie dagen tijd vormt Stad Mechelen enkele straten langs de 

vaart om tot fietsstraten.  We maken hier ruimte vrij voor de wandelaars langs 

het water en brengen de fietsers veilig op de baan in beide richtingen en 

hanteren een maximum snelheid van 30km/u.  

 

 

 

Bart Somers komt met een lokaal relanceplan om lokale besturen te 

ondersteunen in de exit-fase. 

Op die manier wil Bart vanuit Vlaanderen alle steden en gemeenten helpen om 



 

zo sterk mogelijk te staan na deze coronacrisis. Het plan focust niet enkel op 

economie, maar heeft ook aandacht voor de levenskwaliteit, solidariteit en 

kinderopvang. 

 

Lees meer: https://bit.ly/2W1IEad  

 

 

 

 

 

 

De werken van Woonpunt Mechelen schieten vlot op. Binnenkort worden de 

laatste oude blokken in de Gandhi-wijk afgebroken. 

Voorzitter Arthur Orlians: “Als Mechelaar kan je toch enkel trots zijn als je de 

metamorfose in onze stad ziet? We bouwen niet enkel méér sociale 

woningen, we hebben minstens evenveel aandacht voor de kwaliteit. We 

leggen de lat hoog en zetten in op aangename leefomgevingen.”  
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Werken Komet-site gestart  

   

Met de graafwerken op de Komet-site is, staat er opnieuw een 

stadsvernieuwingsproject in de startblokken. Er wordt momenteel hard 

gewerkt op de Komet-site. De voormalige bedrijventerreinen tussen de 

Leuvense Vaart en de Koningin Astridlaan, worden de komende jaren 

omgevormd tot een hoogwaardige nieuwe woonwijk. 

Volgens het RUP kunnen er in totaal 320 wooneenheden gerealiseerd 

worden. Het kloppend hart van de site wordt het nieuw buurtpark van ruim 

15.000 m², dat zorgt voor de nodige ruimte voor zowel de nieuwe bewoners als 

de buurtbewoners.  

  

Naast een aanbod van appartementen en grondgebonden woningen, 

voorziet Komet ook een inclusie co-housingsproject met ongeveer een 30-

tal units. Binnen dit co-housingsproject zal er eveneens plaats zijn voor 

begeleid zelfstandig wonen.  
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“Omwille van de maatschappelijke tendensen zoals vergrijzing en nieuwe 

samengestelde gezinnen, moedigt de stad vernieuwende woonvormen aan, 

die op deze evoluties een antwoord bieden. De ontwikkeling van deze woonwijk 

zal de buurt bovendien een nieuwe dynamiek geven. Onze 

stadsvernieuwingsprojecten hebben als doel de aantrekkelijkheid, de 

duurzaamheid en de leefbaarheid van Mechelen te verhogen”, aldus 

Greet Geypen, schepen van Stadsvernieuwing.  

 



 

Jaarlijkse Buitenspeeldag in een nieuw lentejasje 
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Om de jaarlijkse Buitenspeeldag toch te laten doorgaan, lanceerden we met 

Mechelen Kinderstad en partners een wedstrijd waarbij kids hun leukste 

actiefoto's en video's konden doorsturen.  

"Op deze manier willen we de kinderen blijven stimuleren en motiveren om 

buiten te spelen en creatief om te gaan met de opgelegde beperkingen. ik kan 

alleen maar trots zijn op onze Mechelse jeugd, die hier samen maar toch apart 

een mooie en originele dag van heeft gemaakt", aldus jeugdschepen 

Abdrahman Labsir 

 

De winnaars hebben ondertussen hun buitenspeelpakket gekregen en 

hebben daar al een even originele foto van gemaakt!  

 

Geniet alvast van de leukste beelden van de Buitenspeeldag!  

  

 

De leukste compilatie van de Buitenspeeldag  
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Ons e-mailadres is: 

info@openvldmechelen.be 
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