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Tangent eindelijk open
10 jaar na de start van de werken opent de nieuwe 
ontsluitingsweg achter het station. Deze haalt een pak 
doorgaand verkeer weg van de vesten. Daardoor wordt 
ook een kwalitatieve heraanleg van de vesten mogelijk.

“Noem de opening van de tangent gerust de 
belangrijkste mobiliteitsingreep van deze eeuw. De 
nieuwe weg verbindt de afrit E19 Mechelen-Zuid 
rechtstreeks met het Douaneplein. Het effect 
daarvan op het doorgaand verkeer in de stad is 
enorm. 
Hiermee maken we een gigantische sprong 
voorwaarts in bereikbaarheid en leefbaarheid”, 
zegt burgemeester Alexander Vandersmissen.  De 
tangent maakt deel uit van het stationsproject dat 
er is gekomen om Mechelen bereikbaar te houden. 

Initiatiefnemer van dit masterplan was Bart 
Somers. “In 2008 al hebben wij met de NMBS, het 
Vlaams Gewest en De Lijn dit globaal 
vervoersproject uitgetekend. Mechelen heeft een 
unieke positie tussen Antwerpen en Brussel. Die 
steden slibben hopeloos dicht. Dit project zorgt er 
net voor dat Mechelen op alle manieren bereikbaar 
blijft en voorsprong neemt, cruciaal voor de 
economische slagkracht van onze stad”, zegt 
Somers. Naast het tracé van de tangent loopt sinds 
kort ook een nieuwe fietsverbinding helemaal van 

Mechelen-Zuid tot aan het Douaneplein. “Volledig 
afgescheiden en conflictloos, een belangrijke 
opstap in onze ambitie om een echte te fietsstad te 
worden”, zegt schepen Vicky Vanmarcke. 



Burgemeester Alexander Vandersmissen en gemeenteraadslid Elisabet Okmen

Een thuis voor 
vluchtelingen
Op de grindparking tegenover 
de Nekkerhal staat sinds mei 
een heus nooddorp voor 
opvang van Oekraïense 
vluchtelingen. Eén van de 
eerste twee in Vlaanderen. 
Geen toeval. Voor de opvang 
van mensen op de vlucht voor 
geweld stond Mechelen altijd al 
vooraan in de rij.
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Geconfronteerd met de vluchtelingenstroom in 
2015 heeft Mechelen zich als eerste stad 
aangeboden om in grote getale vluchtelingen op 
te vangen. Waar  vele  andere  steden of gemeenten  
wegkeken, heeft Mechelen toen meteen 
collectieve opvang georganiseerd voor 150 
vluchtelingen in een loods naast de Nekkerhal. 
Zonder burgerprotest. Mechelaars weten hoe ze 
moeten omgaan met diversiteit. 

“Ook nu hebben wij ons meteen kandidaat gesteld 
om een nooddorp in te richten. Voor ons is dat een 
kwestie van menselijkheid. Vergeet niet dat in de 

Eerste Wereldoorlog Mechelen op een bepaald 
moment ook een spookstad was, waar één vierde 
van de 60 000 inwoners was gevlucht. Het is nu 
aan ons om lotgenoten op te vangen”, zegt 
burgemeester Alexander Vandersmissen.

Voor de exploitatie doet Mechelen opnieuw 
beroep op de expertise van het Rode Kruis, net als 
in 2015. “Wat ons vooral fier maakt, is dat de 
Mechelaars op dezelfde lijn zitten. We 
ondervinden een groot draagvlak en mensen 
bieden spontaan hulp aan”, vertelt 
gemeenteraadslid Elisabet Okmen.  

Enkel Antwerpen en Mechelen hebben 
momenteel een nooddorp. Waar Antwerpen zich 
beperkt tot het aanbieden van noodhuisvesting, 
wil Mechelen meer doen. “We begeleiden hen met 
inschrijving in het bevolkingsregister, leiden de 
volwassenen toe naar werk, de kinderen naar 
onderwijs. Het nooddorp is ingericht als een 
nieuwe stadswijk. Onze ambitie is om deze mensen 
zo snel mogelijk te integreren in de Mechelse 
samenleving”, zeggen Vandersmissen en Okmen.

Met de opbouw van een nooddorp voor 
Oekraïense vluchtelingen laat Mechelen 
zich weer van zijn warmste kant zien. 
Ik herinner me nog goed hoe er een golf van 
solidariteit door de stad trok tijdens de 
coronacrisis. Mechelaars sprongen in de 
bres voor elkaar. 
Nog maar net is deze crisis verteerd of de 
volgende uitdaging komt op ons af, die van 
de opvang van oorlogsvluchtelingen. Ook 
nu weer bieden Mechelaars massaal opvang 
of noodhulp aan. De stad zelf zorgt voor 
collectieve opvang met de bouw van een 
nooddorp met 200 woonunits. Maar 
niemand weet precies wat er op ons afkomt. 

Dat doet sommigen de vraag stellen of deze 
nooddorpen wel nodig zijn. Juist omdát we 
het niet weten, kunnen we niet anders. We 
kunnen maar beter voorbereid zijn dan 
achteraf, overrompeld, te moeten 
improviseren. Het is een kwestie van 
verantwoordelijkheid nemen.  
Daarom maakte Mechelen de juiste keuze 
om zich kandidaat te stellen om een 
nooddorp te bouwen, waarvoor de Vlaamse 
overheid de kosten draagt. Onze partij zorgt 
al verschillende jaren voor ruggengraat in 
het Mechelse beleid.
Mensen kansen geven tot zelfontplooiing zit 
in ons politieke DNA. Elke mogelijkheid om 
mensen die kansen te bieden, zullen wij 
grijpen. Het is de essentie van onze kijk op de 
samenleving.

Nooddorp 
is nodig

Laura Cornette,
voorzitter Open
Vld Mechelen
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Mensen kansen geven
is de essentie van ons 
beleid
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Mechelen is de enige Vlaamse stad waar het aantal 
leegstaande handelspanden de afgelopen tien jaar 
afnam. Om voorop te blijven lopen als 
ondernemingsvriendelijke stad, komt er een 24/7 digitaal 
ondernemersloket.  

24/7 ondernemersloket

Vlaams minister en titelvoerend burgemeester  Bart 
Somers

Tussen 2010 en 2020 nam het aantal leegstaande 
handelspanden in alle Vlaamse centrumsteden 
toe. Er is één uitzondering op die regel: Mechelen. 
De stad wist het aantal leegstaande panden terug 
te dringen van 213 naar 157. Ze gaat daarmee in 
tegen de trend die is ingezet onder druk van online 
shopping en grote winkelcentra.  
Het toont de ongelooflijke ommekeer die 
Mechelen de afgelopen 20 jaar heeft doorgemaakt. 
Van een stad waar gezinnen en bedrijven 
wegvluchtten, is ze getransformeerd tot een 
trekpleister om te wonen, werken en ondernemen. 

Voor de aantrekkingskracht die onze stad 
uitoefent op ondernemers, is er niet één verklaring 
te geven. Het maakt deel uit van een totaalbeleid. 
Maar dat het een erkenning is van het volgehouden 
beleid van schepen voor economische zaken Greet 
Geypen, staat wel als een paal boven water. De 
meest recente toevoeging aan dat totaalbeleid, is 
de verdere uitbouw van het digitaal 
ondernemersloket.

Ondernemers zullen niet meer speciaal naar het 
gemeentehuis moeten komen om een vraag te 
stellen, een dossier in te dienen of een aanvraag op 
te starten. Dit zal in de toekomst allemaal digitaal 
kunnen. Waarna ze 24/7 de stand van zaken van al 
hun vragen aan de stad zullen kunnen opvolgen. 
Voor het stadspersoneel betekent het extra tijd om 
ondernemers nog kwalitatiever te ondersteunen.  
Zo zet Mechelen haar status van 
ondernemersvriendelijke stad nog meer in de verf.   

Om dit waar te maken, kan de stad rekenen op 
500.000 euro vanuit Vlaanderen. Die komen uit de 
projectoproep “Gemeente zonder 

Gemeentehuis” waarmee Vlaams minister en 
titelvoerend burgemeester Bart Somers een boost 
geeft aan de digitalisering van de steden en 
gemeenten. 

Mechelen is 
opnieuw een hotspot 

voor ondernemers. Met 
het ondernemersloket 

blijven we 
voorop lopen.

In het verleden lag de focus van de Mechelse 
huisvestingsmaatschappij noodgedwongen op 
renovaties. Verouderde sociale woningen werden 
aangepakt, maar het aantal sociale woningen nam 
niet toe. Woonpunt Mechelen schakelt deze 
legislatuur duidelijk een versnelling hoger. Het 
aantal sociale woningen neemt drastisch toe, maar 
steeds met aandacht voor een sociale mix en extra 
groen. 
Daarnaast fusioneert de maatschappij met Het 
Sociaal Verhuurkantoor, De Vrije Woonst, de 
huisvestingsmaatschappij van Willebroek én De 

Kleine Landeigendom om samen één efficiënte 
woonmaatschappij te vormen. 
“De historische achterstand werd onder impuls van 
de liberalen weggewerkt. De kwaliteit van onze 
woningen is onherkenbaar verbeterd ten opzichte 
van vroeger. De wachtlijsten verminderden al met 
één derde. In het bestuursakkoord beloofden we 
200 extra sociale huurwoningen, het zullen er meer 
dan 350 extra zijn”, klinkt het bij voorzitter van 
Woonpunt Arthur Orlians en voorzitter van Klemo, 
Fabienne Blavier.

Gemeenteraadsleden Fabienne 
Blavier  en Arthur  Orlians 

Woonpunt Mechelen schakelt versnelling hoger



Op 16 mei 2002 keurde het Belgische federale par-
lement onder liberale impuls de euthanasiewet 
goed. Ons land speelde samen met Nederland 
een pioniersrol en gaf mensen die ondraaglijk en 
uitzichtloos fysiek en psychisch lijden het recht 
op een zelfgekozen levensbeëindiging. “Elke mens 
moet zelf in alle vrijheid kunnen beslissen over 
een waardig einde van het leven als je ongenees-
lijk ziek bent. Dat is essentieel voor ons liberalen”, 
zegt voorzitter Egbert Lachaert. “In de afgelopen 
twintig jaar is het draagvlak voor dat recht op eu-
thanasie in de samenleving alleen maar breder 
geworden en veralgemeend. De wet werd onder 
impuls van Jean-Jacques De Gucht ook uitgebreid 
naar minderjarigen die ondraaglijk lijden. Wij zul-
len als liberalen er altijd over waken dat elk mens 
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Ook mensen met dementie moeten 
kunnen kiezen voor euthanasie
De Vlaamse liberalen willen dat het federale parle-
ment het debat opent over euthanasie voor mensen 
met hersenaandoeningen, waaronder dementie. “De 
euthanasiewet is in mei twintig jaar jong. Het is tijd om 
de tekortkomingen weg te werken en ook mensen met 
bijvoorbeeld dementie het recht te geven op een zelfge-
kozen levenseinde”, zeggen Robby De Caluwé, Katja 
Gabriëls en Jean-Jacques De Gucht. 

20 jaar euthanasiewet

hun wil duidelijk te maken is een bijzonder moei-
lijk debat. Maar dat betekent geenszins dat we het 
debat uit de weg moeten gaan. Het is juist door 
de verschillende problemen te bespreken dat we 
kunnen komen tot een gedragen en verdedigbaar 
voorstel, dat een antwoord kan bieden aan de 
soms mensonterende toestanden die we vandaag 
kennen.”  

Debat openen in het parlement
Open Vld is altijd voorstander geweest om het 
debat rond euthanasie zo ruim mogelijk te voe-

van dit recht kan gebruik maken wanneer zij of hij 
dat zelf wil.”  

Oplossing voor mensen met een
cerebrale aandoening dringt zich 
op
Er is echter een grote groep van patiënten die niet 
in aanmerking komen voor euthanasie, namelijk 
mensen met een cerebrale aandoening zoals de-
mentie, een herseninfarct… “Je moet vandaag vol-
ledig bewust en wilsbekwaam zijn om tot euthana-
sie over te kunnen gaan”, legt Kamerlid Robby De 
Caluwé uit. “Je kan ook een wilsverklaring onder-
tekenen waarin je verklaart euthanasie te vragen 
wanneer je wilsonbekwaam zou worden, maar die 
mag enkel worden toegepast wanneer je in een 
onomkeerbare coma belandt. Denk bijvoorbeeld 
aan een zwaar ongeluk.” 
Volgens de liberalen is dit een groot en groeiend 
probleem dat tot schrijnende toestanden leidt. 
“Mensen met dementie die niet volledig willen 
aftakelen, worden nu eigenlijk verplicht om ‘te 
vroeg’ euthanasie te vragen en te krijgen op een 
moment dat ze nog volledig wilsbekwaam zijn en 
binnen het toepassingsgebied van de wet vallen. 
Deze keuze om vroeg te sterven is hartverscheu-
rend, want deze personen zouden ongetwijfeld 
nog mooie momenten kunnen beleven in hun le-
ven”, zegt Kamerlid Katja Gabriëls. “De voorbeel-
den van Alzheimer-patiënten die kozen om ‘te 
vroeg’ een beroep te doen op de euthanasiewet 
zijn talrijk. Schrijver Hugo Claus is er een van, maar 
recent nog belichtte ook het één-programma 
‘Restaurant Misverstand’ deze problematiek. 

Vlaams parlementslid Jean-Jacques De Gucht: 
“Hoe we moeten omgaan met mensen die door 
een hersenaandoening niet meer in staat zijn om 

Elke mens moet zelf in alle 
vrijheid kunnen beslissen over 
een waardig einde van het 
leven als je ongeneeslijk ziek 
bent. Dat is essentieel voor ons 
liberalen. 

Voorzitter Egbert Lachaert



ren. Zowel om de patiënten die ondraaglijk lijden 
zo goed mogelijk en naar hun wens te kunnen hel-
pen, als om de artsen een duidelijk juridisch kader 
te bieden om dat te kunnen doen. Dat debat moet 
vertrekken vanuit de realiteit en de wensen van 
de patiënten, niet vanuit dogmatisme. Anno 2022 
moeten we dit debat verder voeren om de eutha-
nasiewet uit te breiden. Dat gebeurt best in alle 
sereniteit en in het parlement. 
“Deze problematiek leeft ook duidelijk bij de be-
volking. Iedereen kent wel iemand die aan demen-
tie lijdt en aftakelt. Tegen 2035 komen er de helft 
meer mensen met dementie bij in onze samenle-
ving. Een petitie van prof Wim Distelmans en LEIF 
is al bijna 84.000 keer ondertekend”, zeggen De 
Gucht, Gabriëls en De Caluwé. Uiteraard wil Open 
Vld de afspraken uit het regeerakkoord omtrent 
ethische vraagstukken respecteren. “We hebben 
respect voor ieders standpunt”, aldus de libera-
len, “maar dit mag wel geen stilstand inhouden in 
zo’n belangrijke problematieken. Er moet dus wel 
zicht komen op een oplossing.” 
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Ook mensen met dementie moeten 
kunnen kiezen voor euthanasie

Deze problematiek leeft ook 
duidelijk bij de bevolking.
Iedereen kent wel iemand die 
aan dementie lijdt en aftakelt. 
Tegen 2035 komen er de helft 
meer mensen met dementie bij 
in onze samenleving.

Jean-Jacques De Gucht

Mensen met dementie die niet volledig willen afta-
kelen, worden nu eigenlijk verplicht om ‘te vroeg’ 
euthanasie te vragen en te krijgen op een moment 
dat ze nog volledig wilsbekwaam zijn. Deze keuze 
om vroeg te sterven is hartverscheurend.

Katja Gabriëls en Robby De Caluwé

Nationaal Open Vld nieuws
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Na twee jaar corona wil onze jeugd knallen. En 
Mechelen investeert graag in een verantwoorde 
knaldrang. 

Met #2800leeft zet de stad in op mede-
eigenaarschap, talentdenken en de ruimte voor 
jongeren om zichzelf te kunnen zijn. 2022 is niet 
voor niets het Jaar van de Jeugd.

Een belangrijke insteek is dat dit jaar voor, door 
en van jongeren is. “De jeugd is onze toekomst. 
Het is dan ook maar normaal dat we hen 
betrekken bij het maken van die toekomst”, 
vertelt jeugdschepen Abdrahman Labsir. 

“Die insteek is er altijd, maar dit jaar nog een 
tikkeltje meer.  Vermits jongeren expert zijn van 
hun eigen leefwereld, is het essentieel dat wij ze 
daar gaan opzoeken en met hen in dialoog  gaan. 
Dat leidt steeds tot enorm boeiende gesprekken. 
Zij participeren, brainstormen, creëren en 
ontpoppen zich op die manier ook tot 
ondernemers. Zo groeien projecten zoals WOLF,  
Happy Mood Places, Partycheckers, etc.  
Daarnaast laten we het volop zomeren met 
recreatief zwemmen in het Keerdok, activiteiten 
op Transit M en de nakende festivals.” 
Ook gemeenteraadslid Mats Walschaers draagt 
als jonge ondernemer z’n steentje bij aan de 

festivalzomer:   "Met DE KOER gaan we vanaf dit 
jaar solo. Los van Maanrock, maar we behouden 
onze insteek: dat is duurzaam en lokaal 
samenwerken en een alternatief programma 
aanbieden. 

Ons aanbod van elektronische muziek, met focus 
op subgenres en underground, vindt een groot 
draagvlak bij de jeugd. Die kan op 24 en 25 juni dus 
helemaal losgaan!" 
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Het stadhuis op de Grote Markt is één van de belangrijkste 
monumenten in Mechelen.  Er is nood aan renovatiewerken om de 
erfgoedwaarde van het stadhuis te behouden. Op vlak van klimaat 
en energie dient het stadhuis toekomstgericht aangepakt te 
worden met daarnaast speciale aandacht voor een goede 
toegankelijkheid.  Dit project heet 'Stadhuis 2040', want in 2030 
moet het stadhuis voldoen aan de normen van 2040. 

“We zijn ervan overtuigd dat het Mechelse stadhuis kan uitgroeien 
tot een spraakmakend voorbeeld van een duurzame 
(her)bestemming van erfgoed. Het is niet de bedoeling dat wij zelf 
investeren in het project van 20 miljoen. In ruil voor een duurzame 
restauratie en renovatie mag de toekomstige investeerder de niet 
gebruikte ruimtes gedurende twintig jaar exploiteren en 
verhuren”, vertelt schepen Koen Anciaux.  

De investeerder zal het gebouw voor minstens 25 jaar kunnen 
gebruiken. De start van de werken wordt verwacht in de tweede 
helft van 2023.

Stadhuis 2040

Jaar van de Jeugd 
nadert zomerpiek

Koen Anciaux,  schepen van monumenten

Gemeenteraadslid Mats Walschaers  en  Abdrahman Labsir, schepen van jeugd



Het Huis van de Fiets, een concept dat 
inspeelt op de behoeften en noden van 
fietsers, opent net na de zomer zijn deuren in 
het voormalige gebouw van de dienst 
toerisme in de Hallestraat.  Het project 
onderstreept de ambitie van Mechelen om 
tot de fietsstad van Vlaanderen uit te 
groeien.  Het Huis van de Fiets wil een 
duurzame en innovatieve plek zijn waar 
fietsers voor heel wat fietsgerelateerde 
zaken terechtkunnen. 

Mechelaars maar ook toeristen en 
passanten zullen er bijvoorbeeld zelf aan hun 
rijwiel sleutelen en herstellingen uitvoeren, 
hun fietsbatterijen  opladen of info vinden 

over toeristische fietsuitstappen in de regio 
Mechelen.

Schepen van Mobiliteit Vicky Vanmarcke wil 
ook ondernemingen met een link met 
fietsen bij het project betrekken om hen de 
kans te geven zich naar een breed publiek  te 
profileren. Gemeenteraadslid  en 
onderneemster Pia Indigne is ervan 
overtuigd dat het Huis van de Fiets een boost 
zal geven aan lokale handelaars. 

Nu de locatie gekend is, zijn fietsinitiatieven 
alvast welkom om mee te brainstormen over 
de invulling van het project. Dat kan via 
kabinet.vanmarcke@mechelen.be. 

2022 belangrijk jaar voor de Keerdoksite 

Het Huis van de Fiets

Goesting 
in Mechelen?
Word dan nu lid van onze liberale partij 
via openvldmechelen.be

Voor opmerkingen, vragen en 
suggesties contacteer
ons via info@openvldmechelen.be

Mechelen zit in de lift als woonstad. Er is nood aan 
bijkomende woongelegenheden. 
De ontwikkeling van de Keerdoksite als nieuwe 
woonwijk zal hier mee een antwoord op bieden.

2022 is een belangrijk jaar voor de Keerdoksite met 
in juni de opening van de fiets- en voetgangersbrug 
en de brug voor het gemotoriseerd verkeer.  
Momenteel wordt er hard gewerkt aan Parking 
Keerdok, de opening is eind dit jaar voorzien. Met 
ruimte voor kantoren is dit meer dan louter een 
randparking. VOKA kondigde al aan zich hier te 
vestigen. 

In het najaar start de afbraak van Inter-Beton en 
komt er plaats vrij voor een groot publiek park van 
1 ha: het Keerdokpark.  Deze zone wordt een 
nieuwe gezellige ontmoetingsplek aan het water. 
In het midden van het park komt een dichtbegroeid 
minibos te liggen van 400 m,  dubbel zo groot als 
een klassieke Tiny Forest®. De aanleg is voorzien in 
2024. Verder voorzien we een bootshuttle tussen 
Parking Keerdok en de binnenstad, zodat deze 
parking ook een uitvalsbasis voor de binnenstad 

vormt.
“Nieuwe projecten moeten de ambitie hebben om 
onze stad op te tillen. Door projecten zoals 
Keerdok bouwen we onze stad verder uit. 
Zo investeren we in een mooi openbaar domein 

met voldoende groen en een goede en veilige 
ontsluiting, ook voor de zwakke weggebruikers. 
Stadsvernieuwing maakt onze stad mooier en 
aangenamer”, aldus schepen Greet Geypen. 

Uitgave van Open Vld, Melsensstraat 34, 1000 Brussel - 
V.U. Egbert Lachaert
CONTACT: Tel 02 549 00 20
COORDINATIE: ilde.cogen@openvld.be
FOTOGRAFIE:  Belgaimage, Shutterstock
V.U. LOKAAL: Laura Cornette, J. Hellemansstraat 15, 
2800 Mechelen
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Greet Geypen, schepen van  stadsontwikkeling

Vicky Vanmarcke, schepen van  mobiliteit 
en gemeenteraadslid Pia Indigne 


