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Mechelen gaat internationaal met zijn 
klimaatbeleid 

Met zijn lokaal klimaatbeleid neemt Mechelen voorsprong in Vlaanderen en nu 
ook daarbuiten. In deze nieuwsbrief bundelen we 

aantal initiatieven waarmee Mechelen inspireert en vooroploopt. Het Mechels 
klimaatbeleid als kwaliteitsimpuls voor leefbaarheid en verstandige, duurzame 

stadsplanning. 

  

  

  

  

Burgemeesters Alexander Vandersmissen (Mechelen), Belinda Gottardi (Castel 
Maggiore), Eckart Würzner (Heidelberg), Katarina Luhr (Stockholm), Rafal 
Trzaskowski (Warschau) 

https://mailchi.mp/dce89d33ef70/mechels-klimaatbeleid-gaat-internationaal?e=%5bUNIQID%5d


Mechelen in de cockpit Europees 
klimaatbeleid 

Sinds begin dit jaar is Mechels burgemeester Alexander Vandermissen lid van 
de politieke board van de ‘Europese burgemeestersconvenant’, een initiatief 

van Europese steden en regio’s die zich onder meer engageren om 
tegen 2030 reeds 40% minder CO2 uit te stoten. Slechts acht andere Europese 

steden en regio’s zetelen in die stuurgroep, waaronder Parijs, Stockholm, 
Warschau, Heidelberg en Barcelona. En dus ook Mechelen! Een ongelooflijke 
eer en een unieke erkenning waarmee Mechelen zijn rol als klimaatpionier en -

ambassadeur in Europa op scherp stelt. 

“Tot deze board treden enkel de steden en regio’s toe die een indrukwekkend 
palmares qua klimaatbeleid kunnen voorleggen. In 2020 won Mechelen al 

de Europese Green Leaf Award, een Europese erkenning voor onze 
strategische aanpak van stedelijke mobiliteit, het vlieten- en parkenplan, onze 
lange termijnvisie op tal van klimaatuitdagingen. Dat was voor ons de opstap om 

ook te mogen toetreden tot de cockpit van de Europese 
burgemeestersconvenant”, vertelt Alexander Vandersmissen. 

Toetreden tot het kransje van de Europese hoofdsteden voor de ontwikkeling van 
een Europees klimaatbeleid is natuurlijk ook een onwaarschijnlijke boost voor 

de naamsbekendheid van onze stad! 

Lees het volledig artikel  

 

  

  

https://www.openvldmechelen.be/mechelen-wordt-architect-voor-europese-burgemeestersconvenant/


 

Oude Melaan is al negende vlietproject 

Cruciaal in het klimaatbeleid van de stad is het vlietenplan. In 2007 zijn we 
daarmee gestart door de Melaan opnieuw bloot te leggen. Op die manier werden 

reeds 9 projecten gerealiseerd. De nieuwste realisatie is de vliet tussen 
de Zakstraat en de Muntstraat. 

Waarom doen we dat, 100 jaar nadat ze werden gedempt? Alexander 
Vandersmissen: “Vlietjes zorgen 

voor verkoeling, ontharding, buffering van oppervlaktewater en vergroening 
van de openbare ruimte. Ze zorgen ook voor meer ruimtelijke kwaliteit. Samen 

met het parkenplan tillen de vlieten onze stad naar een hoger niveau. Zij hebben 
er ook voor gezorgd dat onze stad al meermaals in de prijzen is gevallen voor 

de optimalisatie van de publieke ruimte. In elke inspiratiegids voor 
stadsvernieuwing wordt Mechelen als voorbeeld aangehaald.” 

Het vlietenplan is dus een belangrijke pijler in het klimaatplan waarmee we 
vorig jaar de Europese Green Leaf Award hebben gewonnen. Het volgende 

project wordt het vlietje in de Katelijnestraat. Begin volgend jaar beginnen we 
eraan. 

 

  

  

  



 

Het lokaal klimaatpact van Bart 
Somers 

Eind 2019 ondertekenden 19 gemeenten het bomencharter. Intussen staat de 
teller op 170 lokale besturen. Goed voor meer dan 1.670.000 bomen tegen 

2024. 

Als het gaat om ons klimaat, is niemand ambitieuzer dan onze lokale besturen. 

Het Vlaams lokaal klimaatplan zorgde onder impuls van Bart Somers voor 
een turbo van 300 miljoen euro voor lokale klimaatacties. Een Vlaamse green 

deal die zorgt voor meer fietspaden, renovaties, water en groen. Met één 
doel voor ogen: 40% minder CO2-uitstoot en een aangenamere leefomgeving 

voor onze burgers. Mechelen werkt hier graag aan mee en neemt het voortouw! 

  

  



 

Stadsring wordt een wandel- en 
fietsboulevard 

De komende weken en maanden gaat uitgebreid studiewerk gebeuren naar de 
toekomst van onze vesten. “Het is de bedoeling om de R12 in de 21ste eeuw te 

trekken: de auto heeft zeker nog zijn plaats, maar een groot deel van 
de ruimte moet herverdeeld worden ten voordele van de wandelaar en 

de fietser, maar ook voor alle omwonenden”, legt Alexander Vandersmissen uit. 
“Bovendien komen we ook met een duurzaam wijkontwikkelingsplan voor de 
vesten. De creatie van een warmtenet voor de vele appartementen moet een 

belangrijke impact hebben op het energieverbruik en de CO2-reductie in deze 
woningen en appartementen.” 

Ook mobiliteitsschepen Vicky Vanmarcke is bijzonder enthousiast : 
“De opening van de tangent tegen het einde van dit jaar 

biedt mogelijkheden om grondig na te denken over een kwalitatieve 
hertekening van onze vesten. In de volgende jaren moet dit traject leiden tot een 
complete hertekening van de R12, met veel groen en beleving en op maat van 

voetgangers, fietsers en bewoners.” 

  

  



 

Subsidiereglement deelmobiliteit voor 
ondernemers 

Mobiliteit en ondernemen zijn speerpunten in het bestuursakkoord van de stad 
Mechelen. We willen de druk die de auto’s leggen op de publieke ruimte, het 

klimaat en de afhankelijkheid van een privéwagen, verminderen. Zo ontstaat er 
ook meer ruimte voor ontmoeting en recreatie. 

We hebben niet alleen aandacht voor de fiets, maar zetten ons ook actief in op 
het gebied van deelmobiliteit. In het bedrijfsleven is deelmobiliteit echter nog 

weinig geïntroduceerd. Daarom willen we nu via subsidies onze ondernemers 
stimuleren om over te schakelen naar duurzame vervoersmiddelen, als 

alternatief voor een eigen wagen. We streven naar een bruisende stad, waar het 
goed leven en ondernemen is. 

Lees het volledig artikel  

 

  

  

https://www.openvldmechelen.be/mechelen-stimuleert-autodelen-ook-voor-ondernemers/


 

Met ‘Maarten’ opnieuw een duurzame 
stadsvernieuwing 

De afbraak van de oude campus van het AZ Sint-Maarten in 
de Leopoldstraat is gestart. In de plaats daarvan komt 

het duurzaam en kwalitatief woonproject ‘Maarten’ dat - samen met de 
vernieuwing van de stationsbuurt - zal bijdragen tot de heropleving van 

dit stadsdeel. 

Het duurzaam aspect start al bij de afbraakwerken: alle materialen worden in 
situ gesorteerd en gescheiden afgevoerd. Op deze manier wordt het meeste 

afbraakmateriaal hergebruikt. Alle wooneenheden zijn 
bijna energieneutraal. Groendaken bufferen het regenwater, dat hergebruikt 

wordt. 

“Het was voor ons belangrijk dat er niet alleen woonruimte zou komen op de site, 
maar ook leefruimte. De komst van een nieuw park maakt ‘Maarten’ 

een aangename thuis voor de bewoners en een nieuwe, groene long voor de 
buurt”, aldus Greet Geypen, schepen van Stadsvernieuwing. 

  

  

Step op stadsmaat 



 

Naast het aanbod in deelwagens en -fietsen, cruisen Mechelaars vanaf 1 maart 
met 100 elektrische deelsteps en uitbreiding is mogelijk tot 200 tegen 2025. Het 

ideale vervoersmiddel voor die laatste kilometers naar het centrum, 
randparkings of naar één van onze stations. Zelfs aan het vaccinatiecentrum 

zullen er staan. 

De Hoppy deelstep is een step op stadsmaat: kasseienproef en ecologisch. 
Delen is voor iedereen, goed voor de lucht én uw portemonnee. Bovendien 

geraak je er in alle vrijheid vlot mee op je bestemming. 

Lees het volledig artikel  

 

  

  

https://www.openvldmechelen.be/vanaf-1-maart-opnieuw-100-deelsteps-in-mechelen/


 

Duurzame en slimme lokale landbouw 

Het Hombeeks Plateau is een gebied dat van groot belang is voor onze 
lokale landbouw in Mechelen. Daarom hebben we een stuk grond aangekocht 

om een waterbufferbekken te voorzien. Het doel is om wateroverlast te 
voorkomen, maar tegelijkertijd om landbouwdroogte en gewasverlies tegen te 

gaan. 

Zo'n bufferbekken vangt regenwater op en helpt zo wateroverlast bij hevige 
regenval te voorkomen. In droge periodes kan het water dan weer gebruikt 

worden voor de waterverdeling van naastgelegen landbouwgronden. We werken 
aan een beter waterbeheer in Mechelen, wat cruciaal is voor onze lokale 

landbouw. Zo maken we niet alleen onze stad en dorpen duurzamer, 
maar wapenen we ons tegen mogelijk overlast in de toekomst. 

Lees het volledige artikel  

 

  

  

https://www.openvldmechelen.be/stad-mechelen-koopt-stuk-grond-om-landbouwdroogte-tegen-te-gaan/


 

Stad Mechelen geeft het goede 
voorbeeld van een sterk fietsbeleid 

De 17 Mechelse gemeenschapswachten kregen een nieuwe elektrische 
dienstfiets om al hun dagtaken efficiënter en duurzamer te kunnen uitvoeren. 

Een realisatie uit het fietsbeleid waarin stad Mechelen het voorbeeld in wil 
geven. Dit zal in de toekomst eveneens doorgetrokken worden naar ander 

personeel daar waar er de nood en behoefte aan is. 

Lees het volledige artikel  

 

  

  

https://www.openvldmechelen.be/elektrische-dienstfietsen-mechelse-gemeenschapswachten/


 

Internationale dag van de Aarde of 
Earth Hour 

Op zaterdag 27 maart doven we in Mechelen de lichten van 20u30 tot 21u30 
uur om aandacht te vragen voor de kwetsbare natuur op onze aarde. Dit 

initiatief maakt deel uit van een internationale WWF-dag om de uitstoot 
van broeikasgassen te verminderen tegen de klimaatverandering. 

Zo dooft Mechelen o.a. de verlichting op de Grote Markt, 
het stadhuis, het Schepenhuis en het Postgebouw van 18u zaterdagavond tot 
8u zondagochtend. De verlichting van de Sint-Romboutstoren en het Hof van 

Busleyden wordt gedimd. 

Ook jij kan meedoen! Klik hier voor alle info over de actie ‘Earth Hour’  

 

 

https://www.mechelen.be/doe-het-licht-maar-uit...tijdens-earth-hour#:~:text=Op%2027%20maart%202021%20neemt,te%20ondernemen%20tegen%20de%20klimaatverandering.

