
De centrale ligging en de vlotte bereikbaarheid zijn enkele van de

belangrijkste troeven van Mechelen voor bewoners en bedrijven. 

Die voorsprong mogen we niet uit handen geven.  Niet door

krampachtig vast te houden aan het status quo, maar met

toekomstgerichte beleidskeuzes, duurzame oplossingen en Mechels

maatwerk.  

 

 



Foto met schepenen en burgemeester genomen begin 2020

Mechelen Fietsstad, klaar voor een ijzersterk fietsbeleid

We investeren maar liefst 16 miljoen euro voor de uitbouw van een ijzersterk 

fietsbeleid. Het is van belang dat we als stadsbestuur inzetten op een veilig 

fietsnetwerk vanuit de dorpen en wijken, de stadsring tot in het kernwinkelgebied. 

Herstellingen via fiets -en voetpadenteam, het nieuwe fietspad aan de Winketkaai, 

het eerste stuk van de fietsostrade richting Hombeek, een comfortabele fietsring op 

de Vesten zijn al enkele realisaties. 

Maar het werk is nog niet gedaan, zo komt er nog de fietspuzzel aan het 

stationsproject en de volledige afwerking van de fietsostrade Antwerpen tot in 

Brussel. 

Trots op Mechelen, als voorbeeld- én fietsstad.

 



 

 

Foto met burgemeester Alexander Vandersmissen en schepen van  stadsvernieuwing Greet Geypen

Mobiliteitshub

 

De Mechelse mobiliteitshub bij uitstek wordt natuurlijk het nieuwe station. Volgende 

maand al worden de extra perrons 11 en 12 en de bypass in gebruik genomen. De 

volgende jaren worden de perrons  1 tot 10 op gelijkaardige wijze vernieuwd.



Nog in december wordt ook de nieuwe toegang tot het station opengesteld.

Voetgangers en fietsers zullen dan vanaf de Hanswijkvaart sneller de perrons 

kunnen bereiken. Op het dak van de ondergrondse parking  is er nog heel wat 

capaciteit om fietsen te stallen.

Eind 2021 worden de tangent en de fietspuzzel opengesteld. Die zorgt voor een 

conflictvrije oversteek van de Leuvensesteenweg voor de fietsers.

 

 

Foto van viceminister-president en titelvoerend burgemeester Bart Somers aan een nieuwe laadpaal

Mechelen moet de ambitie hebben de fietsstad van Vlaanderen te worden

 

Deze crisis is verschrikkelijk. Maar elke crisis zorgt ook voor nieuwe kansen. Die wil 

de Vlaamse Regering grijpen met haar relanceplan “Vlaamse Veerkracht”.

Maar liefst 4,3 miljard wordt geïnvesteerd om Vlaanderen te katapulteren als 

Europese regio van de toekomst.



Met het plan “Lokale Veerkracht” zijn de lokale besturen daarbij opnieuw de 

belangrijkste bondgenoot. Niet in het minst op het vlak van mobiliteit.

Steden en gemeenten zullen de motor zijn van de vergroening van ons transport. 

Met investeringen in fietsinfrastructuur, laadpalen en elektrische deelmobiliteit die 

zorgen voor een echte modal shift.

Voor elke euro lokaal geïnvesteerd in laadpalen of deelmobiliteit, legt Vlaanderen 

een euro bij op. Samen goed voor 50 miljoen euro en 5000 laadpalen extra.

Voor elke twee euro die lokaal geïnvesteerd wordt in fietspaden, legt Vlaanderen één

euro op. Wat het totaalbedrag op 450 miljoen euro brengt.

En voor elke euro gespendeerd aan veilige fietsschoolroutes, draagt Vlaanderen 

opnieuw een euro bij, goed voor 30 miljoen euro in totaal. 

Hier liggen enorme kansen voor Mechelen aldus Bart Somers: “Kopenhagen wordt 

wereldwijd gezien als de fietsstad bij uitstek. Wel, ik ben vind dat Mechelen 

minstens even ambitieus moet zijn. Samen met Vlaanderen moeten we nog meer 

dan we de afgelopen jaren al deden, investeren in onze fietsinfrastructuur. Om zo de

onbetwiste fietsstad van Vlaanderen te worden.”

 



Startmoment campagne 'Delen is voor iedereen' met mobiliteitsschepen Vicky Vanmarcke

Mechelen koploper in elektrisch autodelen 

 

Mechelen is vandaag de nummer 1 in elektrisch autodelen. We willen van 1800 naar 

7000 autodelers gaan tegen 2024.

Deelgebruikers besparen tot 1000 euro per jaar en krijgen een vaste parkeerplaats.

Ook fietsdelen leeft in Mechelen, we eindigen 2020 met 13% meer ritten dan 2019. 

Met ongeveer 60.000 ritten evolueren we van 200 naar 300 deelfietsen. Via hotspots 

in de dorpen heeft elke Mechelaar een fiets in zijn of haar nabijheid. 

De elektrische deelsteps zijn er ook dit jaar weer, maar worden voor de 

veiligheid tijdens de winterperiode even van straat genomen. 

“We overtuigen Mechelaars om mee te stappen in dit deelverhaal aan de hand van 

heel wat kortingen en vrijstellingen voor dit en volgend jaar.”, klinkt het bij 

mobiliteitschepen Vicky Vanmarcke.  

“Met een stevige online en offline campagne  zetten we alle 

deelmobiliteitsinitiatieven in de verf met de slogan 'delen is ... gemakkelijker, 



goedkoper, socialer en duurzamer.'

 

 

Ondertekening Convenant Duurzame stadslogistiek met 29 ondernemers samen met schepen Vicky 

Vanmarcke

Een stad wordt geleefd, beleefd en beleverd

Als stadsbestuur is het ook onze taak om de belevering in een autoluwe binnenstad 

en in de grootste fietszone van Vlaanderen op een duurzame en efficiënte manier te 

organiseren.  Dat is belangrijk voor het groeiend hart in onze stad: onze 

ondernemers.

Dankzij subsidies van Stad Mechelen kochten 34 ondernemers een cargofiets om 

hun  diensten en producten zo te kunnen bedelen.

Als eerste Belgische stad ondertekenden we eind september het 'Convenant 

Duurzame stadslogistiek' met 29 ondernemers.  We hopen daarmee niet alleen de 

10% goederenverkeer in onze stad te kunnen terugdringen, maar vooral dit op een 



duurzame manier te kunnen doen. 

Een tweede nationale primeur was de lancering van ECO-zone. Een pilootproject 

van Bpost waar 50 pakjesautomaten geplaatst worden tegen 2020 in 

het Mechelse stadscentrum en omringende wijken.

Het doel? Minder verkeer en een daling in gemiste leveringen.   

 

 

Foto aan nieuwe fietsenstalling met schepenen Koen Anciaux en Vicky Vanmarcke

Fietsenstallingen en oplaadpunten 

 

We verhogen de capaciteit van fietsenstallingen in onze binnenstad met 25% voor 

publiek en stadspersoneel. En verbeteren daarnaast de infrastructuur.

“Het is de bedoeling dat onze stadsgebouwen mee-evolueren met de behoeftes van 

het personeel en de bezoekers van de binnenstad. Meer fietsers betekent meer 



fietsstalplaatsen. De nieuwe fietsenstallingen en oplaadpunten zorgen ervoor dat 

elke fiets veilig kan gestald worden en tijdens het winkelen of werken kan opladen”, 

zegt Koen Anciaux, schepen van Gebouwen.  

“Net als de fietsenstalling van het Sociaal Huis is het binnenplein van het stadhuis 

opengesteld voor burgers. Ook op de binnenkoer van het stadhuis kan je je fiets 

veilig stallen. We geven als stad Mechelen hiermee het voorbeeld in woon-

werkverkeer waarbij deze uitbreiding in fietsinfrastructuur door iedereen kan 

gebruikt worden.”, besluit schepen van Mobiliteit Vicky Vanmarcke.

 

 

In onze volgende nieuwsbrief:

Zoomen we graag in op de aangepaste begroting die weldra ter goedkeuring

op de gemeenteraad zal voorgelegd worden.  


