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Foto’s van links naar rechts: Malaga (Spanje); Mechelen; Triëste (Italië)

Mechelen genomineerd als  
European City of the Year!

De prestigieuze Academy of Urbanism heeft Mechelen genomineerd als European City of the
Year. De twee andere genomineerde steden zijn ronkende Europese namen als Malaga en

Triëste.  

Het zegt iets over de positie van Mechelen als opkomende Europese stad. De voorbije jaren werd
Mechelen al vaker getipt als Europese modelstad. “The Financial Times, een van ‘s werelds meest

gerenommeerde kranten, zette Mechelen al enkele jaren op rij in de top tien van Europese
toekomststeden”, vertelt Bart Somers.  

Twee jaar geleden nog won Mechelen de Green Leaf Award als duurzaamste stad van Europa. Al
verschillende jaren na mekaar rijft Mechelen de ene na de andere internationale erkenning

binnen.

Meer weten over deze nominatie?

https://mailchi.mp/87b92e3bbed3/mechels-klimaatbeleid-gaat-internationaal-15903805?e=[UNIQID]
https://www.theaou.org/articles/introducing-the-2023-urbanism-awards-finalists


De Oude Stadsfeestzaal genomineerd voor de
Onroerenderfgoedprijs 2022

De Oude Stadsfeestzaal in Mechelen is genomineerd voor de Onroerenderfgoedprijs 2022. 
Het Steen in Antwerpen, de Sint-Odulphuskerk in Borgloon zijn de andere genomineerden.  

Op vrijdag 7 oktober wordt bekendgemaakt wie de Onroerenderfgoedprijs 2022 krijgt en wie de
publieksprijs verdient. “Dit jaar ligt de nadruk op erfgoed dat publiek toegankelijk is. De Oude

Stadfeestzaal is een mooi voorbeeld hoe wij in Mechelen onze monumenten een toegankelijke
herbestemming geven”, zegt Koen Anciaux schepen van Monumenten.

Meer over de Onroerenderfgoedprijs 2022

https://www.onroerenderfgoed.be/nieuws/de-3-laureaten-van-de-onroerenderfgoedprijs-2022-zijn-bekend


Aanleg belevingsstrook IJzerenleen en heraanleg
Geitestraat starten binnenkort

Mechelen is op heel wat plaatsen bezig met vernieuwen en vergroenen. Ook in het stadscentrum
is dit belangrijk. Na de heraanleg van de Bruul enkele jaren geleden en de eerste fase van de

OLV-straat, zetten we de vernieuwing verder. Maandag 19 september start de vernieuwing aan
de IJzerenleen, de Geitestraat volgt op 10 oktober. Beide straten krijgen een grondige upgrade.

“Door deze investeringen wordt de openbare ruimte veiliger en groener dan voordien. Deze
ingrepen zijn belangrijk voor de bewoners en handelaars en maken de stad aantrekkelijk”, aldus

Greet Geypen.

Alle info over de heraanleg

https://www.openvldmechelen.be/aanleg-belevingsstrook-ijzerenleen-en-heraanleg-geitestraat-starten-binnenkort/


Nieuwe maatregelen tegen nieuwe
overlastfenomeen: knalpotterreur

In een stedelijke omgeving zie je nu en dan nieuwe overlastfenomenen de kop opsteken. Denk
aan de zogenaamde knalpotterreur of louche handelspraktijken die her en der opduiken.

“Dat soort fenomenen moet je snel en efficiënt de kop indrukken. Dat doen we door onze
bestuurlijke politieverordening regelmatig bij te sturen. Zo plukken we voortaan niet alleen

patsers uit het verkeer, maar ook de ‘knalpotterroristen’.

Met sterk uitgebouwd financieel onderzoek kunnen we voortaan het speurwerk naar
ondermijnende economisch activiteit grondig voeren en de kop indrukken. Met die kordate
aanpak lopen we voorop in Vlaanderen”, weet burgemeester Alexander Vandersmissen.



Mechelen eerste gaststad tijdens Open
Monumentendag 2022

Het was een zeer succesvolle editie met 25225 bezoeken in totaal! (niet bezoekers; de meeste
mensen bezoeken meerdere locaties)

De absolute uitschieter was het Aartsbisschoppelijk Paleis met 8297 bezoekers. In 2019 hadden
we in De Ouwen Dok/Van der Valk zo’n 6700 bezoekers, wat zou betekenen dat er ditmaal in het

Aartsbisschoppelijk Paleis het hoogste aantal bezoekers aan één locatie ooit is behaald.

1349 mensen bezochten Het Zegel bezochten. Dat is een heel goed resultaat voor een locatie
die zich niet in de binnenstad bevindt. Met dank aan onze vrijwilligers die op enkele locaties
ingesprongen om de openstelling in goede banen te leiden”, zegt onze trotse schepen van

Monumenten Koen Anciaux.

Klik hier voor enkele sfeerbeelden

https://www.openvldmechelen.be/mechelen-eerste-gaststad-tijdens-open-monumentendag/


Week van de Mobiliteit
Op vrijdag 16 september start de week van de mobiliteit. Tijdens die week van de mobiliteit zet

stad Mechelen heel wat acties en evenementen op waarbij fietsers, voetgangers en
deelmobiliteitsgebruikers centraal staan.

Op de autovrije zondag (18/09), die dit jaar samen met het Ottertrotterfestival plaatsvindt, kunnen
bezoekers tussen 10u en 18u in de autovrije binnenstad terecht voor een uitgebreid programma

voor alle leeftijden.

De week van de mobiliteit sluit af op 22 september met een inspiratiedag die niet toevallig in
Lamot in Mechelen doorgaat. Verschillende sprekers waaronder titelvoerend burgemeester en

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers, schepen van mobiliteit Vicky Vanmarcke
en Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters laten er hun licht schijnen op het centrale thema

‘Gedrag in verandering’ en er vinden ook tal van workshops en plenaire sessies plaats.

Ontdek de week van de mobiliteit

https://www.mechelen.be/week-van-de-mobiliteit-2


Het Jaar van de Jeugd
Wat onze jeugd afgelopen zomer uitstak tijdens het Jaar van de Jeugd? Een korte round-up van

hun activiteiten:

Tunnelrock
Open water zwemmen in het Keerdok
Skaten in het oude AS Adventure-gebouw
Transit M als jeugdhub met een gloednieuwe smart bench
Speelstraten
Diverse sport- en museumkampen en speelpleinwerking (via Vakantiezapper)
Knalpot on tour & Skate on tour: buiten ravotten in jouw buurt
Project Wolf
Mechelen Beach
Maanrock met Maanrockrally, DJ-rally, Radio Rommy en buitenpret in de Sinte-Mettetuin
…



BBQ Open Vld Mechelen groot succes!
Onder een stralende zon vond op 4 september onze BBQ plaats. 270 mensen vonden de weg
naar het Dorpshuis van Hombeek. Niet enkel het lekkere eten viel in de smaak maar ook het

springkasteel en de gratis grimeerstand.



Doe mee met onze quiz!
Kon je niet aanwezig zijn op onze BBQ? Dan is onze quizavond misschien wel iets voor jou!

Op 30 september kan je met jouw team de strijd aangaan op onze quiz en wie weet gaan
jullie met één van onze felbegeerde prijzen naar huis! Inschrijven kan met een e-mail naar

info@openvldmechelen.be

Praktisch:

30 september 2022
Max 5 deelnemers per ploeg
Deuren open 19u00, quiz start om 19u30
Zaal Libertus - Nekkerspoelstraat 366
20 euro per team te betalen op de dag zelf
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