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Het fijne Mechelen-gevoel
Mechelen is een warme thuis. "Dat moeten we zo houden", 
zegt Bart Somers. "Een plek waar we graag leven. 
Herkenbaar en gezellig. Waar altijd wat te beleven valt. 
Ambitieus ja, maar met iedereen aan boord".  

Zo nam alleen in onze stad het aantal handelszaken 
toe. Met meer leuke winkels en restaurants. Dat 
kan, dankzij een beleid dat winkelen verbindt met 
cultuur en beleving. Keer op keer laten bezoekers 
weten hoe net en veilig het hier wel is. Mede dankzij 
shoppingshuttles en randparkings zijn er meer 
bezoekers dan ooit. De werkloosheid is dan weer 
lager dan ooit. En in geen stad daalde het aantal 
leefloners zo sterk als in Mechelen.  "Dat komt 
omdat we ondernemers aanmoedigen en onze 
ogen niet sluiten voor wie het moeilijk heeft. 
Mechelen moet iedereen kansen bieden", aldus 
Bart. Het Mechelen-gevoel is ook vooruitkijken. De 

klimaatuitdaging aanpakken. Zorgen dat onze 
wijken vergroenen. Rond de tangent komen drie 
nieuwe parken. Ook in Nekkerspoel en in Mechelen 
Zuid gaan we meer groen realiseren. Extra bomen 
en parken, meer ontharden is de boodschap. Op 
vlak van deelwagens, laadpalen, fietsen zijn we 
gewoon de nummer 1.  Zonder te vergeten dat niet 
iedereen zonder wagen kan.
De stad groeit. Er zijn nu eenmaal meer mensen. We 
doen dat met mooie nieuwe projecten: Comet, 
rond het Keerdok, Maarten in de Leopoldstraat,... 
We trekken meer dan elders jonge gezinnen aan. En 
ook de vijftigplusser wil terug naar Mechelen. 

Groeien, maar op mensenmaat. Bart Somers: 
"Want Mechelen moet gezellig blijven. 
Overzichtelijk. Een thuis. Eén grote familie met 
ambitie. Daar tekenen wij voor". 

We zijn er voor 
iedereen die werkt.
p. 4 en 5
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Mechelen 
veiliger dan ooit  
Dankzij een fusie met de politie 
van Klein-Brabant heeft 
Mechelen sinds begin dit jaar 
het derde grootste politiekorps 
van Vlaanderen. Die opschaling 
is belangrijk om snel in te 
spelen op nieuwe uitdagingen 
en de veiligheid van de 
Mechelaars te blijven 
garanderen. 
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In veiligheidszorg neemt Mechelen al twintig jaar 
lang het voortouw in Vlaanderen. Vergeleken bij 
2002 is de criminaliteitsgraad in onze stad 
gehalveerd! Dat is alleen mogelijk met een 
volgehouden focus op veiligheid: blauw op straat, 
technologiegestuurde politiezorg en een 
uitgebouwde recherche. 

“Die aanpak zorgt ervoor dat we snel op de bal 
kunnen spelen. Dat bewijzen ook een aantal 
recente politiesuccessen. Met behulp van drones 
kon recent een inbrekersbende gevat worden en 
plukte onze politie een fietsendief uit de bosjes; 
dankzij ons netwerk van veiligheidscamera’s 
konden we snel twee verdachten voor het gooien 
van molotovcocktails naar het stadhuis en het 
gerechtshof aanhouden. En eerder dit jaar konden 
we dankzij onze anpr-camera's een bende 
rondtrekkers oprollen die een hele resem 
woninginbraken op hun kerfstok hebben. Kortom, 
het is een kwestie van tijd voor we inbrekers, 
dieven of vandalen identificeren en oppakken”, 

zegt burgemeester Alexander Vandersmissen. 

Door de fusie met Klein-Brabant telt de nieuwe 
politiezone Rivierenland sinds dit jaar ca. 540 
politiemensen. Alexander Vandersmissen: “Na 
Antwerpen en Gent hebben we het grootste korps 
van Vlaanderen. Met gespecialiseerde teams, een 
eigen drone-unit, een hondenteam, een 
performante recherche en elite-jagers. Wie in 
onze stad meent een misdrijf te moeten plegen 
loopt vroeg of laat tegen de lamp.” Met een team 
van experten bindt de politie ook de strijd aan 
tegen complexe fenomenen zoals 
cybercriminaliteit en witwaspraktijken.

De fusie zorgt dus voor meer efficiëntie. “Het 
gezamenlijke beschikbare blauw op straat zal 
beter en op de juiste tijdstippen kunnen worden 
ingezet. Hierdoor verhoogt de slagkracht van onze 
politie op piekmomenten of in de strijd tegen 
nieuwe fenomenen. In een snel veranderende 
wereld is die flexibiliteit cruciaal”, weet 
Vandersmissen. 

Het gaat dus niet alleen om meer blauw op straat, 
maar vooral om beter, meer gespecialiseerd, en 
beter ondersteund blauw op straat. Daar moeten 
alle Mechelaars en alle andere inwoners van de 
fusiezone het voordeel van ondervinden. Het is de 
beste manier om toonaangevend te blijven in 
veiligheidszorg. 

22 jaar nadat hij voor het eerst schepen werd 
in onze stad heeft Koen Anciaux het stokje 
doorgegeven aan Arthur Orlians. Arthur 
(27) wordt daarmee de jongste schepen 
ooit in onze stad. Dat Koen halverwege de 
legislatuur de fakkel zou doorgeven was al bij 
het begin afgesproken. Hij brengt de 
essentie van ons beleid in de praktijk: 
mensen kansen geven. Het palmares van 
Koen is de beste illustratie van dat beleid. 

Een van zijn grootste verdiensten als 
schepen van financiën is dat hij de 
beleidsruimte heeft gegeven waardoor ook 
vele andere bestuurders in wisselende 
meerderheden konden timmeren aan het 
nieuwe Mechelen. Zelf bleef hij de 
sterkhouder van de liberale lijn. 

Wie Koen kent, weet dat hij een groot hart 
heeft voor mensen met een beperking en 
ouderen.  Hij heeft het talent om hen te laten 
voelen dat ze meetellen. Daarmee is hij een 
gangmaker voor het geroemde Mechels 
model: steeds vooruit kijken, maar tegelijk 
omkijken om te zien of iedereen mee is. In de 
voorbije twee decennia is hij bevoegd 
geweest voor zowat alles. Hij was 
waarnemend burgemeester, OCMW-
voorzitter en schepen. Zo staan de 
vingerafdrukken van Koen op zowat alle 
realisaties van het Mechels stadsbestuur 
van de voorbije 22 jaar.  Open Vld Mechelen 
is Koen Anciaux erkentelijk voor de jaren van 
toewijding en dienst aan de stad en de 
Mechelaars. 

Bedankt Koen 
Succes Arthur!

Laura Cornette
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Mensen kansen geven is 
de essentie van ons 
beleid
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Arthur Orlians (27) volgt Koen Anciaux op. De jongste 
Mechelse schepen ooit, maar de verantwoordelijkheden en 
plannen voor onze stad zijn niet min.

Welkom, schepen Orlians!
Arthur Orlians

Arthur Orlians is een geboren en getogen 
Mechelaar en groeide op in de “Sprookjeswijk” van 
Mechelen-Noord. Hij woonde eerst in de 
Prinsenstraat en de Elfenstraat. Momenteel woont 
hij in het centrum. Na zijn jaren in het internaat van 
BimSem studeerde hij Politieke Wetenschappen 
aan de Vrije Universiteit van Brussel. In oktober 
2018 werd hij met 1.296 voorkeurstemmen vanop 
de 23ste plaats verkozen tot gemeenteraadslid. 
Kort nadien begon hij te werken als parlementair 
medewerker van Bart Somers om nadien door te 
groeien als zijn woordvoerder.  

“Toen ik woordvoerder werd was ik 24 jaar. Ook 
toen vonden sommigen me in het begin misschien 
iets te jong. Maar ik compenseer dat door er 
volledig voor te gaan en me volledig te smijten. 
Ondertussen heb ik veel geleerd en ervaring 
opgedaan. Zowel in de nationale politiek als hier in 
Mechelen. Ik heb mijn eigen mening en als ik ergens 
van overtuigd ben is het moeilijk om me op andere 
gedachten te brengen, maar ik luister wel zoveel 
mogelijk om te horen waar het beter kan.”  

De afgelopen 4 jaar werkte Arthur voornamelijk 
achter de schermen. Nu volgt hij Koen Anciaux op 
als schepen van Financiën, Landbouw, Gebouwen,  
Monumenten en Juridische zaken .  
“Het zijn grote schoenen om te vullen. Koen heeft 
ontzettend veel gerealiseerd voor onze stad. Maar 
een stad is nooit  af. We moeten blijven vernieuwen 
en investeren. Ons bestuursakkoord telt meer dan 

"Een stad is nooit af. 
We moeten blijven 

vernieuwen en 
investeren". Foto v.l.n.r.:  Alexander, Greet, Arthur, Vicky, Bart, Koen 

540 punten, veel daarvan zijn al gerealiseerd, maar 
er ligt nog genoeg werk op de plank”, aldus Bart 
Somers.  

Als schepen van Financiën wil Arthur ervoor 
zorgen dat de Mechelse schuldgraad effectief daalt 
tot de middenmoot van de Vlaamse 
centrumsteden. Hij benadrukt dat het een bewuste 
keuze was om de afgelopen 20 jaar volop te 
investeren. “Onze stad behoorde in de jaren 2000 
tot de meest onveilige, vuile en arme steden van 
Vlaanderen. De middenklasse en de bedrijven 
trokken weg, en de meest kansarmen leefden in 
sociale woningen die eigenlijk onbewoonbaar 
moesten worden verklaard. We kozen om stevig te 

investeren in veiligheid en de opwaardering van het 
openbaar domein. Dat zorgde voor een leninglast, 
maar het was een bewuste en noodzakelijke keuze. 
Vriend en tegenstander erkent dat onze stad er 
geweldig op vooruit gegaan is. Nu is het een 
bewuste keuze om de leninglast af te bouwen",   zegt  
Arthur.  

In het meerjarenplan 2020-2025 is Mechelen, 
samen met Hasselt, de enige stad die de ambitie 
heeft om haar schulden te doen dalen. “In 2020 had 
Mechelen de hoogste schuldgraad per inwoner, 
maar ondertussen zijn we al gezakt naar de 4e 
plaats van de 13 centrumsteden. We willen de 
komende jaren verder dalen tot de 7e plaats.” 

Naast de stadsfinanciën wordt Arthur ook 
bevoegd voor monumenten en landbouw. “Er zit 
zoveel in de pijplijn. Denk aan de 
capaciteitsuitbreiding van het DKO, Depot Rato dat 
terug open gaat, ’t Schipke dat een horecafunctie 
krijgt en de Predikherenkerk die we deze legislatuur 
nog willen openen. Ook andere monumenten 
willen we ofwel restaureren ofwel een nieuwe 
invulling geven. De landbouwsector heeft het 
moeilijk, maar er liggen nog opportuniteiten die we 
verder kunnen uitwerken. Zo vind ik bijvoorbeeld 
dat we de samenwerking tussen onze Mechelse 
boeren en de Mechelse restaurants nog verder 
kunnen versterken. Komende maanden wil ik 
trouwens alle boeren spreken.” 

Tabel :  schuldafbouw
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Van 17 tot 20 mei komen de Special Olympics naar Mechelen. Mechelen is 
gaststad en organisator van de Spelen voor mensen met een 
verstandelijke beperking. Omdat in Mechelen iedereen meetelt! De 
openingsceremonie vindt plaats in het stadion van KV Mechelen. Het 
olympisch dorp strijkt neer aan de  Nekker. Mechelen is een solidaire stad. 
We hebben dat de voorbije jaren meermaals ondervonden en laten zien. 
In 2015 waren we de eerste stad om uit eigen beweging noodopvang te 
organiseren voor Syrische vluchtelingen. Tijdens de coronajaren werden 
in no time meer dan duizend vrijwilligers gevonden voor de lokale 
vaccinatiecampagne. En vorig jaar stonden we op de eerste rij om massaal 
oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. In al onze 
opvanginitiatieven samen vangen we meer dan 1000 Oekraïners op. En 
eigenlijk past de organisatie van de Special Olympics ook in dat rijtje. "In 
Mechelen moeten alle mensen kansen krijgen. Dat is de essentie van ons 
beleid. Want wie zich betrokken en gewaardeerd weet, neemt ook 
verantwoordelijkheid op. In Mechelen leven we niet naast maar met 
elkaar. Als gaststad voor de Special Olympics tonen we dat aan heel 
België", zegt sportschepen Abdrahman Labsir.   

Gaststad voor warmste spelen ooit

Permanente aandacht 
voor winkelstraten    

Foto: Special Olympics komen naar Mechelen

Foto: Pia Indigne (gemeenteraadslid) en Greet Geypen (schepen)

Mechelen investeert al jaren sterk in het 
openbaar domein. Bij de heraanleg van straten 
en pleinen opteren wij om de stijlen en 
materialen op elkaar af te stemmen. Zo wordt 
het openbaar domein een verbindend geheel: 
een historische stad, maar met een 
toekomstgerichte moderne ambitie. 

Met de heraanleg van o.a. de Bruul, de 
Botermarkt, de plantvakken op de IJzerenleen, 
de Geitestraat en het eerste deel van de Onze-
Lieve-Vrouwestraat, maken we onze stad stap 
per stap aantrekkelijker. Nu is het de beurt aan de 
Adegemstraat en het overige gedeelte van de 
Onze-Lieve-Vrouwestraat om een vergelijkbare 
opwaardering te ondergaan.  

De Onze-Lieve-Vrouwestraat wordt 
heraangelegd om de beleving en het shoppen te 
verbeteren. Het wordt een groene winkel-
wandelstraat met een twintigtal bomen en 
evenveel zitbanken. De werken aan de 
nutsleidingen zijn al begonnen en de heraanleg 
zelf start in maart. De straat zal rond oktober 
klaar zijn. Daarnaast wordt ook de Adegemstraat 
aangenamer gemaakt voor voetgangers en 
fietsers. De werkzaamheden beginnen in maart 
dit jaar en eindigen omstreeks april 2024.  

"We moeten blijven inzetten op het aantrekkelijk 
maken van Mechelen als winkelstad. Het 

toerisme en de economische activiteiten die het 
met zich meebrengt zijn erg belangrijk voor onze 
stad en een prioriteit voor het beleid. Waar 
nagenoeg alle centrumsteden handelszaken 
zagen verdwijnen, gaat Mechelen tegen deze 
trend in. Er kwamen in Mechelen zelfs 
handelszaken bij”, aldus Greet Geypen, schepen 
van Economie.  
Elk jaar publiceert de vastgoedadviseur Locatus 

de leegstandsmonitor. Op vlak van leegstand in 
het kernwinkelgebied, blijft onze stad het prima 
doen. “We mogen echter niet op onze lauweren 
rusten en moeten permanent de vinger aan de 
pols houden. We blijven hard werken aan een 
veilige, aantrekkelijke en groene stad”, besluit 
Greet Geypen.



Begin 13e eeuw was de Vlietenkelder nog 
een Vliet. In 1530 verhuisde de vismarkt 
tijdelijk naar de Zoutwerf en daarna naar 
de huidige Vismarkt. De jaren daarna 
werd de vliet deels overwelfd en kwamen 
er ijzeren leuningen waardoor het plein 
later de naam IJzerenleen kreeg. Tijdens 
de Tweede Wereldoorlog werd de kelder 
als schuilkelder ingericht en intensief 
gebruikt. 
“We hebben eerder verschillende vlietjes 
opengelegd. De vlietenkelder is de 
nieuwste eyecatcher van ons 
Vlietenplan. De kelder was enkele jaren 
niet meer te betreden door vochtschade. 

Maar nu is deze weer te bewonderen als 
onderdeel van een toeristische 
wandeling ‘Water in de straten’, vertelt 
de schepen van Monumenten, Arthur 
Orlians. De twee bijzondere luiken 
bieden toegang tot de kelder. 
Ten slotte werden de twee openingen in 
het wegdek opnieuw voorzien van glas. 
Deze zijn getuigen van een verleden als 
schuilkelder en zorgen vandaag voor 
natuurlijk licht. De Vlietenkelder is een 
belangrijk monumentaal element binnen 
onze Mechelse geschiedenis.  

Mechelen, de laadstad 
van Vlaanderen 

Vlietenkelder: Eyecatcher voor IJzerenleen 

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, Jeanne 
Hellemansstraat. 15, 2800 Mechelen
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De vraag naar laadpunten neemt hand over hand toe. Als 
centraal gelegen centrumstad willen we dan ook volop 
op deze trend inspelen en onze stad de toekomst 
inloodsen door te investeren in innovatieve 
laadinfrastructuur op ons hele grondgebied. Op dit 
moment behoren we tot de koplopers qua aantal 
laadpunten per capita, en dat willen we ook blijven.     

Mechelen telt vandaag 338 (semi-) publieke laadpunten. 
Vierentwintig daarvan bevinden zich in de nieuwe 
parking Keerdok, die door een bijkomend aanbod van 
deelwagens, deelfietsen, deelsteps en een herstel- en 
laadpunt dé mobiliteitshub van Mechelen is. Bovendien 
is er een V2G-laadpunt of ‘Vehicle-to-grid-laadpunt’, 
waarmee je je wagen kan opladen maar ook ontladen om 
zo de energie voor andere doeleinden te gebruiken. De 
transitie naar elektrische (bedrijfs)wagens is volop 
bezig, en met het aanbieden van laadclusters op 
voldoende locaties willen we onze stad futureproof 
maken. Parking Keerdok is hiervan een mooi voorbeeld.  
Het is onze ambitie om tegen 2030 over 870 laadpunten 
te beschikken, één per 100 inwoners. Op dit moment 
bekijken we heel wat locaties voor bijkomende 

laadpunten in de publieke ruimte. Burgers en 
ondernemingen kunnen via ‘paal-volgt-wagen' 
van de Vlaamse overheid ook op elk moment een 
online aanvraag voor laadinfrastructuur in hun 
buurt aanvragen. Die komt er ook effectief als er 

nog geen laadpunt binnen 250 m van de woning 
beschikbaar is.  Zo omarmen wij de mobiliteit van 
de toekomst.    

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

Foto:  Vicky Vanmarcke

Foto: Vlietenkelder open voor bezoek


