
  

Actie Buitenplan! 

Het einde van de coronacrisis is in zicht. Ook in Mechelen voelen 
we het kriebelen. We komen met z’n allen uit ons kot, maar veilig 
en ordentelijk natuurlijk. In deze nieuwsbrief informeren we je over 

ons buitenplan. We maken ons op voor 
een mooie Mechelse zomer! 

 

 

De terrassen staan klaar! 

Vanaf zaterdag mogen cafés en restaurants weer klanten 
ontvangen op het terras. In nauw overleg met Horeca Mechelen 
hebben we een uitgebreid plan klaar. We willen de uitbaters de 
kans geven om tot minstens 31 maart 2022 maximaal van het 



openbaar domein gebruik te maken. Waar mogelijk kunnen 
cafés en restaurants tot dubbel zoveel ruimte innemen t.o.v. hun 

vergunde terras. 

Een aantal van de talrijke pleinen die Mechelen rijk is, 
worden terrassenplein: Grote Markt, IJzerenleen, 
Steenweg/Schoenmarkt, Befferstraat/Veemarkt, 

Vismarkt/Nauwstraat, Korenmarkt, Vijfhoek/OLV-straat, Sint-
Romboutskerkhof/Wollemarkt, Stationsplein en het Cultuurplein. 

“Op deze manier drijven we de capaciteit op en bieden we de 
uitbaters de kans om voldoende inkomsten te halen”, aldus 

Economieschepen Greet Geypen. 

 

Zondagshoppen zit in de lift 

Een dagje shoppen in Mechelen is altijd mogelijk door de ruime 
openingstijden van de winkels en door de 

vele koopzondagen Sinds midden 2020 gaan de winkels in het 
centrum, telkens de eerste zondag van de maand open. Steeds 

meer winkels – ook ketens – sluiten hierbij aan. 

Afgelopen zondag openden 52 handelszaken hun deuren. Door 
deze bijkomende openingen is er een betere 
spreiding van bezoekers, en zorgen we ook 

op zondag voor meer beleving in de stad. Het handelsapparaat 



is het hart van onze stad. Vandaag is lokaal shoppen ook echt 
een teken van burgerzin en solidariteit. 

  

  

Toezicht en handhaving 

Om het buitenplan in goede banen te leiden moet er natuurlijk 
ook toezicht zijn. Al zeker tot eind juni zetten we een team 
van stewards in. Zij komen niet tussen met het vingertje, 

maar adviserend en sturend. Alle aandacht moet gaan naar 
ontmoeting en gezelligheid in de stad. De manier waarop de 

terrassen staan opgesteld zorgt ervoor dat dit coronaveilig kan. 

Feestjes organiseren buiten de terraszones blijft verboden. 
“Daarom houdt ook de politie een oogje in het zeil. Niet storend, 
maar in de diepte. Politie kreeg opdracht om pas tussen te komen 

waar het onverhoopt toch ergens fout loopt”, zegt 
burgemeester Alexander Vandersmissen. 



 

Coronaveilig naar buiten 

We staan vanaf morgen klaar om u met open armen te 
ontvangen. En wij gaan ervoor zorgen dat dit op een veilige en 

goed bewaakte manier gebeurt. 

“We willen onze ondernemers zo goed mogelijk bijstaan in 
hun coronaveilige opstelling. Looplijnen op de zaterdagmarkt en 
brede doorgangen, vrijwilligers voor de markt, extra stewards, de 

online druktebarometer en webcams om te bekijken voor je 
vertrek. Er staan afbakeningen gemarkeerd voor de rijen en we 
zorgen ook voor vergroening van de Grote Markt. Ook komen er 

extra WC-units aan de Haverwerf, Kruidtuin, Hallestraat, 
Wollemarkt en de OLV-straat. Al deze aanpassingen zorgen 
voor structuur en ademruimte in stad” zegt schepen Koen 

Anciaux van Financiën en Eigendommen. 

Mobiliteitsschepen Vicky Vanmarcke sluit aan: “Onze 
Mechelaars zien steeds meer voordelen om per fiets naar de 

binnenstad te komen. Ook voor een terrasje. We voorzien vanaf 8 
mei extra fietsenstallingen op de Grote Markt, Haverwerf , 

Ijzerenleen en Zoutwerf. In afwachting van de mooie, aangepaste 
fietsenstallingen. Intussen loopt ook het onderzoek naar 
de nood aan een ondergrondse bewaakte Mechelse 

fietsenparking. 



Geef hier jouw mening!  

 

 

Vlaams relanceplan 

“Morgen drinken we terug een pintje op één van onze terrassen. 
Voor onze horeca is het de start van de relance. Nu er steeds 

meer mogelijk wordt, is die relance de volgende grote uitdaging 
van onze lokale besturen. Want enkel zij kunnen de oplossingen 
op maat bieden waar de lokale ondernemers nood aan hebben.”, 

Vlaams minister Bart Somers 

https://www.mechelen.be/bevraging-fietsen-in-de-binnenstad


 

Extra buitensportinfrastructuur 

De vraag naar buitensportaccommodatie is gestegen en zal 
dat blijven doen door betere weersomstandigheden en de 

volledige heropening van scholen. Daarom realiseerden we al 
een sportvloer buiten met tentoverkapping aan de IHAM en 2 

volwaardige flexcourt velden in de Gandhiwijk en Battel. 

Daarnaast bouwen we aan een dossier voor zwemmen in ‘Open 
water’, om ook hier een antwoord te bieden op de vraag naar 
verkoeling, recreatie- en sportbeleving in de zomermaanden. 



 

Al 25.000 vaccins gezet! 

De vaccinatiecampagne in onze stad draait op volle toeren. 
Vandaag (vrijdag 7 mei) werd reeds de 25.000ste prik gezet. 

Deze week alleen al werden ruim 6.000 vaccins gezet, volgende 
week zijn er opnieuw bijna 6.000 vaccins gepland en in de week 

van 17 mei zijn maar liefst 8100 prikken voorzien. 25% van 
de inwoners van de Eerstelijnszone heeft intussen zijn eerste 

prik gehad. Samen herwinnen we zo stap voor stap onze 
vrijheid! 

 


