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1.     Bestuurlijk beleid 
 
 
Mechelen zit in de lift. Onze stad groeit en bloeit opnieuw ! Hiervoor hebben we heel wat 
geïnvesteerd in talrijke projecten die een positieve impuls geven aan onze stad. Mechelen innoveert 
ook : moderne technologie wordt ingezet om de stad efficiënter te maken. Met aandacht voor een 
duurzaam beleid houdt het bestuur rekening met de toekomst. 

Een goed bestuurde stad vereist tegelijk ook een budget in evenwicht. Vandaag te grote financiële 
risico’s nemen legt immers een hypotheek op de toekomst. We voeren een gezond financieel beleid 
zonder de goede werking van de stad te belemmeren of de volgende generaties onevenredig te 
belasten. Ook waken we er over dat het bestuur iedereen meeneemt in zijn werking. 

 

Bruisend 

001 Het bestuur moet ten dienste staan van de Mechelse bevolking. De stad moet eenvoudig, 
klantgericht en efficiënt zijn in haar dienstverlening.  Kwaliteit en degelijkheid zijn de 
belangrijke toetsstenen voor het beleid. Een toegankelijke stadsdienst is beschikbaar, 
bruikbaar, betaalbaar, bereikbaar, begrijpelijk, bekend en betrouwbaar. 

002 Waar het kan zal de stad optreden als regisseur in plaats van als actor, zal de stad de mensen 
stimuleren om het zelf te doen in plaats van het in hun plaats te doen, zal de stad mensen 
laten participeren in plaats van het boven hun hoofd te doen. 

003 We gaan door met het live streamen van de gemeenteraadsvergaderingen. Op deze manier 
brengen we het politiek debat dichter bij de burger. 
 

Zorgend 

004 CD&V gaat voor een financieel gezonde stad waarbij de lokale lasten onder controle worden 
gehouden.  We maken een nieuwe beheers- en beleidscyclus op volgens de principes “nodig, 
nuttig en efficiënt” en we waken over de correcte toepassing ervan. Bij investeringen doen 
we een realistische inschatting van de beheers- en onderhoudskosten en evalueren de 
impact op het totale budget. 

005 We willen de belastingen in Mechelen niet verhogen. De stad moet dan ook slim investeren, 
zodat de schuldenlast verder kan worden afgebouwd. Schulden aangaan kan een verstandige 
beleidsbeslissing zijn om duurzame grote investeringen te financieren, maar we moeten er 
over waken dat we de toekomstige generaties niet belasten met een gigantische 
schuldenberg.  Gezien het huidige schuldniveau moet de stad hier nauwlettend op toezien. 
Bijkomende bulletleningen willen we vermijden. 

006 Elke beleidsbeslissing moet de diversiteitstoets doorstaan.  
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007 De investeringen in digitalisering van de dienstverlening brachten de stadsdiensten de 21ste 
eeuw binnen. Dit is een positieve evolutie die we verder ondersteunen, al is ze niet voor 
iedereen evident. De stadsdiensten houden blijvend rekening met de digitale 
ongeletterdheid van kansengroepen en bieden voldoende face-to-face-dienstverlening aan.  
Deze dienstverlening mag bovendien niet duurder zijn dan de digitale dienstverlening (wat 
nu wel zo is voor bijvoorbeeld het in orde brengen van een adreswijziging).  Voor burgers die 
zelf geen toegang hebben voorziet de stad blijvend gratis toegang tot het internet. De rol die 
de bibliotheek hierin neemt, als toegangspoort tot (digitale) kennis, is voor ons van belang. 
Ook de lokale dienstencentra kunnen hier een rol in opnemen. 

008 We pleiten voor een sociaal tarief voor een aantal documenten voor burgers die recht 
hebben op een verhoogde tegemoetkoming.  Mensen met de kleinste financiële draagkracht 
komen in de slechtste woningen terecht en moeten het vaakst verhuizen.  En soms vraagt de 
werkgever al bij de sollicitatiebrief een bewijs goed gedrag en zeden mee te sturen - als je 
hiervoor elke keer moet betalen haken net diegenen die het dringendst een job nodig 
hebben af. 

009 We blijven het personeelsbehoeftenplan voortdurend monitoren, zowel bij het op pensioen 
gaan van mensen als bij wijzigende omstandigheden (bv samensmelting stad-OCMW). Door 
voldoende oog te hebben voor de reële personeelsnoden per afdeling garanderen we 
voldoende bestuurlijke draagkracht om een daadkrachtig beleid te voeren.  

010 Uitbesteden aan studiebureaus en consultants is duur. We vermijden dit door meer beroep 
te doen op de deskundigheid van de eigen ambtenaren, aangestuurd door het directieteam. 
Een performant personeelsbeleid heeft steeds oog voor talent binnen de eigen organisatie. 
Consultancy wordt beperkt tot tijdelijke opdrachten waarvoor de nodige deskundigheid 
duidelijk ontbreekt. Telkens men beroep wil doen op externe beroepskrachten moet worden 
aangetoond dat aan deze voorwaarde is voldaan. 

011 We streven naar een personeelsbestand dat een weerspiegeling is van de Mechelse 
samenleving. 

012 Aandacht voor de inzetbaarheid van kansengroepen (kortgeschoolden, mensen met een 
arbeidshandicap …), hetzij in het eigen personeelskader, hetzij door een beroep te doen op 
sociale tewerkstellingsinitiatieven, hetzij door het inschrijven en controleren van een sociale 
clausule in overheidsopdrachten.   

013 CD&V stelt dat de stad, met betrekking tot persoonlijke overtuigingen, neutraliteit moet 
eisen in het handelen van haar werknemers. We staan niet voor een algemeen verbod op 
religieuze en levensbeschouwelijke symbolen in de openbare dienstverlening, tenzij wanneer 
de veiligheid van het personeel in het gedrang komt. Wel vragen we een kwaliteitsvolle 
dienstverlening met wederzijds respect, zodat iedereen die zich tot de stad wendt 
gelijkwaardig behandeld wordt.  

014 We stimuleren een klimaatbewust beleid, van ontwerp tot uitvoering.  We gaan voluit voor 
een klimaatvriendelijke stad en vertalen dit in een veelvoud aan concrete acties die samen 
het verschil maken. We denken hierbij onder andere aan het promoten van vegetarische 
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maaltijden bij het eigen personeel, de aankoop van groene stroom, een mobiliteitsbeleid dat 
nog sterker inzet op het STOP-principe. 

015 De stad moet elk jaar de titel Fair Trade gemeente behouden. We zetten in op korte-keten 
economie (rechtstreeks van producent naar consument). Initiatieven als Hoogstraat 
Natuurlijk en Den Boerenbuiten zijn daarbij reeds een stap in de goede richting. 

016 Waar mogelijk koppelen we een schepenambt rechtstreeks aan de relevante 
afdelingsdirecties. Op die manier ontstaat er een beter overzicht in de stedelijke hiërarchie, 
en maken we een betere afstemming mogelijk tussen het bestuurlijke en het ambtelijke 
niveau. Daarbij is het belangrijk om performante methodieken te ontwikkelen die het 
beleidsvormingsproces vereenvoudigen of verkorten. 

017 Burgemeester of schepen zijn van een stad als Mechelen is een functie die heel wat tijd en 
energie vraagt, en die ook wordt verloond als voltijdse baan. Wij geloven dat een 
burgemeester of een schepen zijn tijd best ten volle aan zijn stad besteedt, en dus beter geen 
parlementair mandaat opneemt. 

 
Mobiel 
 
018 De stad zorgt waar mogelijk voor voldoende dienstverlening in de dorpen en wijken. We 

voorzien een basisdienstverlening in een stadskantoor in de deelgemeenten. Hier kunnen 
bijvoorbeeld documenten worden aangevraagd en ingediend, of boeken van de bibliotheek 
worden ontleend en teruggebracht. Hiervoor wordt personeel een dag per week in een 
andere deelgemeente ingezet. Ook een mobiel stadskantoor kan worden ingezet om de 
afstand tussen burger en bestuur te verkleinen. 

 
Meebouwend 

019 Onze zorg gaat uit naar het in stand houden en optimaliseren van het  stedelijk 
patrimonium, met het grootste respect voor de cultuurhistorische waarde van onze stad.  
We zijn absoluut geen voorstander van het sell-and-lease-back-principe, dus het opzetten 
van samenwerking met privépartners wordt projectmatig bekeken. 

020 De stad investeert in echte participatie van de Mechelaars. Dit betekent onder meer : 

 de erkenning van de  meerwaarde van een sterk middenveld en de ondersteuning van 
middenveldorganisaties die met maatschappelijk kwetsbare groepen werken.  

 de constructieve behandeling van de beleidsvoorstellen van middenveld-organisaties 
 de activering en ondersteuning van wijk- en dorpsraden en een open opstelling ten aanzien 

van buurtactieplannen en wijkontwikkelingsplannen. De wijk- en dorpsraden hebben enkel 
zin als er effectief naar geluisterd wordt. Een reële samenwerking tussen buurt en lokaal 
beleid is enkel zinvol wanneer men elkaar als evenwaardige partners beschouwt. 

 inspraak van burgers via klassieke en nieuwe digitale kanalen zoals bijvoorbeeld CitizenLab. 
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021  CD&V wenst het bestuur te doen evolueren van ‘government’ naar ‘governance’. Bij 
government bepaalt het stadsbestuur de inhoudelijke focus en de gewenste uitkomsten van 
een samenwerkingsverband met andere actoren, verenigingen, organisaties, adviesraden, 
wijkraden en burgers. Bij governance treedt het stadsbestuur meer in overleg en 
onderhandeling met deze andere actoren over de gewenste resultaten en zoekt het naar 
win-win situaties. Het stadsbestuur plaatst zich hierbij in een meer procesmatige rol en geeft 
meer inhoudelijke ruimte aan de andere actoren. Voor elk samenwerkingsverband geldt een 
specifieke houding van het stadsbestuur, afhankelijk van de taken, bevoegdheden, belangen 
en machtsposities. Op deze wijze geeft CD&V ruimte aan echte dialoog en reële inspraak. 
 

022 Zowel voor de opmaak als de uitrol van beleidsmaatregelen zetten we specifiek in op een 
onderbouwd en doorgedreven participatief beleid.  Om betrokkenheid en participatie te 
kunnen realiseren is het belangrijk om alle Mechelaars tijdig en voldoende te informeren, en 
om op structurele wijze te werken met participatieprojecten. Het is hierbij van essentieel 
belang dat ook de minder sterke en mondige groepen, zoals kinderen en jongeren, senioren, 
mensen in armoede en Mechelaars met een migratieachtergrond, hierin een stem krijgen. 
Naast een digitaal participatieplatform moeten er dus ook alternatieve werkwijzen worden 
voorzien. 

023 Naast het ondersteunen van een sterk en divers middenveld zetten we in op 
hartverwarmende initiatieven met grote impact op onze Mechelse samenleving.  We willen 
deze initiatieven steunen en faciliteren bij hun werking, zowel financieel als materieel. We 
moedigen dus alle vormen van verenigingsleven, dialoog en inspraak aan wanneer het gaat 
om een positief en democratisch engagement tegenover Mechelen. 

 
Investerend 

024 Mechelen investeert in de stad van de toekomst, een zogeheten “smart city”, met behulp 
van de nieuwste technologieën. Op die manier gaan we van “minder hinder” voor de 
Mechelaars naar “meer comfort”. Via een zogeheten ‘backbone’, een ruggengraat waar alles 
op kan aansluiten, wordt een virtuele straat aangeboden waarop bestelmogelijkheden voor 
taxi’s, belbussen, ziekenhuizen, alarmcentrales, begeleidingssystemen naar parkings, online 
shops enz. kunnen aansluiten.  Op die wijze investeert de stad in een gebruiksvriendelijke, 
leesbare stad en een betere algemene dienstverlening aan de Mechelaars.    

025 Niet elke nieuwe uitdaging moet met meer geld worden aangepakt: veel is mogelijk dank zij 
nieuwe technologieën, dankzij innovatief denken, dankzij het faciliteren door de overheid in 
plaats van het allemaal zelf te doen. Wel is het belangrijk dat de stad voldoende financiële 
experimenteerruimte voorziet om deze innovaties uit te proberen en te beoordelen. 

026 CD&V ziet voor Mechelen een regierol weggelegd in het uitbouwen van nieuwe 
intercommunale samenwerkingen in de regio, waarbij de deskundigheid van bepaald 
beleidsdomeinen gedeeld wordt. Daartoe wordt een structurele basiswerking uitgebouwd 
met een aanbod- en afnamemodel. Op die manier worden de kosten voor afdelingen of 
functies gespreid over verschillende partners en ontstaat er een congruentie in het beleid 
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van de naburige gemeenten (bijvoorbeeld rond verkeersinfrastructuur, preventiebeleid, 
veiligheidscoördinatie,…) De efficiëntie en lokale beschikbaarheid van deze gedeelde 
diensten wordt daarbij met de nodige aandacht geëvalueerd en bijgestuurd.  

027 Van de overheid verwachten we dat dienstverlening steeds tegen de beste prijs wordt 
aangeboden. Zo daalde de belastingdruk de laatste jaren in Mechelen. Financiële ruimte 
wenden we in de volgende legislatuur aan om de schuldenlast in Mechelen, die per inwoner 
bij de hoogste ligt in Vlaanderen, te doen dalen. 

028 De afbouw van de schuldenlast gebeurt op basis van volgende principes : 

 Doelmatige en correcte aanwending van de middelen 
 Creatief omgaan met schaarse middelen 
 Toepassing van het principe “Need to have” en niet steeds “Nice to have” 
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2.     Welzijn en wonen 
 
CD&V staat voor een warme, solidaire samenleving waarin mensen zich volop kunnen ontplooien en 
waaraan ze volwaardig kunnen deelnemen. Hiervoor doen we ook een beroep op de 
verantwoordelijkheidszin en medewerking van elke burger.  

Ons sociaal beleid wil een verdere tweedeling vermijden tussen het meer begoede en het meer 
kwetsbare deel van de Mechelaars.  

Welzijn is iets waar een lokale overheid niet alleen aan kan werken, zij heeft daarbij partners nodig. 
CD&V wil eigen stadspersoneel en expertise in evenwicht benutten met bestaande externe 
expertise (bijvoorbeeld mantelzorg, vrijwilligerswerk, verenigingen en het sociale werkveld).  De stad 
luistert, overlegt en werkt samen met alle partners op het terrein. De rol van de lokale overheid is 
vooral regisseren en ondersteunen.  

Welzijn staat niet op zichzelf maar wordt beïnvloed door veel andere beleidsdomeinen zoals 
ruimtelijke ordening, milieu, mobiliteit, groen, wonen, onderwijs, … Het welzijn van elke Mechelaar, 
en in het bijzonder van mensen in armoede en van kansengroepen, wordt daarom als toetssteen 
gebruikt voor elke maatregel in elk beleidsdomein.  

CD&V wil vooral inzetten op zes welzijnsdomeinen : 

 Een actief kansenbeleid in de mainstream van het bestuur, in samenspraak en dialoog met 
(armoede)verenigingen en vrijwilligers.  

 Een sociale stad met een sociaal woonbeleid: betaalbaar en kwaliteitsvol wonen bereikbaar 
maken voor elke Mechelaar. 

 Een gezonde stad: we sporen de bevolking aan om voldoende fysiek actief te zijn, 
evenwichtig te eten en een gezond gewicht na te streven. Hierbij gaan we niet betuttelend te 
werk, we versterken vooral de maatregelen die reeds bestaan. Daarnaast moet de stad elke 
beschikbare gezondheidszorg permanent bekend maken, vooral bij de kansengroepen.  

 365 dagen Mechelen kinderstad/gezinsstad: we spelen in op de nieuwe noden van gezinnen 
en op de diversiteit van gezinsvormen.  Ouders werken vaak lange werkuren en leiden een 
hectischer leven, vaak gekoppeld aan stress.  Ze moeten gemakkelijk een beroep kunnen 
doen op een opvanginitiatief voor hun kinderen. Daarom zorgen we voor voldoende 
kinderopvang, opvoedingsondersteuning, ruimte en rust voor gezinnen en kinderen. 

 Een stad waarin het goed samenleven is en diversiteit vanzelfsprekend is. We stellen een 
beleid voorop dat deelname aan alle aspecten van de samenleving mogelijk maakt voor 
iedereen, ongeacht gender, afkomst, geloofsovertuiging, fysieke en psychische vaardigheid, 
economische situatie of sociaal milieu. 

 We streven naar een warmmenselijke verbinding tussen de Mechelaars. Dat betekent dat 
we kansen willen bieden voor voldoende ontmoeting en dialoog. We maken daarbij ook werk 
van een actieplan om vereenzaming in de maatschappij tegen te gaan. 
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Bruisend 

029 We laten Mechelen evolueren van kinderstad tot een echte gezinsstad waarbij we oog 
hebben voor alle nieuwe samenlevingsvormen (zoals eenoudergezinnen, samenwoners,…) 

030 Met CD&V zorgt de stad zorgt voor het onderhoud en renovatie van de ruimte om te spelen 
en van de rustpunten in de  publieke ruimte (speelpleintjes, groen, rustbanken,…).  We 
voorzien voldoende budget voor bijkomende rust- en speelplekken op plaatsen waar die 
binnen de dichte omgeving nog ontbreken. 

031 Een kind moet kunnen spelen, dat staat als een paal boven water. Daarom zijn we er 
voorstander van dat elk kind op wandelafstand van zijn woonplaats openbare speelruimte 
heeft, en steunen we ook initiatieven zoals de speelstraten.  Buurten moeten actief 
betrokken worden bij het ontwerpen van deze openbare speelruimte. 

032 We voorzien voldoende losloopzones voor honden. 

033 Sociale woningen moeten kwalitatief zijn, en meer dan vroeger moeten we streven naar een 
sociale mix. In het mate van het mogelijke moeten we ook streven naar een evenwichtige 
verdeling binnen de stad en de deelgemeenten. De zogenaamde achterstands- of 
concentratiewijken moeten op termijn verdwijnen. 

034 De bestaande hoeveelheid aan wijk- en buurtfeesten toont aan hoe populair deze 
initiatieven nu reeds zijn. Ze hebben een uitgesproken verbindend karakter en zorgen er voor 
dat mensen zich meer thuis voelen in hun buurt. Deze initiatieven willen we verder 
ondersteunen. 
 

Zorgend 

035 De stad Mechelen voorziet enkele afwijkende toewijzingsregels in het kader van het project 
De Ploanmakers, maar er is ook de vrijwillige inzet van een aantal bestaande huurders.  We 
pleiten er voor dit engagement als even waardevol te beschouwen en er voor te zorgen dat 
deze vrijwilligers kunnen genieten van een degelijke ondersteuning. Op die manier blijven 
meer sociale woningen beschikbaar voor de doelgroep. 

036 Sociale huurders kunnen een beroep doen op permanente periodieke begeleiding die hen 
bewust maakt van de impact van hun gedrag op hun energieverbruik en Telecomfacturen. 
Deze bewustmaking kan ook door hen de middelen te geven om zelf het verbruik te meten, 
op te volgen en te beheren. Het is de taak van het Sociaal Huis en het SVK om voldoende 
zichtbaarheid te geven aan deze ondersteuning. 

037 De stad moet voldoende inspanning leveren voor de opvang en integratie van subsidiair 
beschermden en erkende vluchtelingen, onder meer door een eenvoudige en doordachte 
toeleiding naar een woning. Zeker voor jongere kinderen is de plek waar hun woning staat 
bepalend voor heel wat andere levensbelangrijke dingen: mogelijkheden om te spelen, 
contacten met leeftijdsgenoten, de keuze van een school. 
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038 Maatschappelijk kwetsbare groepen hebben soms nood aan een referentieadres. Het 
makkelijk bekomen van een referentieadres is een van de elementen die maken dat mensen 
minder vlug in een vicieuze cirkel belanden. We pleiten dan ook voor het behoud van de 
mogelijkheid om een referentieadres te bekomen bij het Sociaal Huis, en we zorgen er voor 
dat deze procedure toegankelijk en eenvoudig genoeg is. 

039 We stellen een proactief armoedebeleid voorop waarbij elke hulpzoekende door een 
begeleider automatisch wordt geïnformeerd over alle rechten en tegemoetkomingen waar 
hij of zij voor in aanmerking komt. Daartoe is het nuttig de reeds bestaande (en nog 
ontbrekende) stedelijke samenwerkingsverbanden te evalueren en een duidelijk overzicht uit 
te werken.    

040 We benaderen Mechelaars die het wat moeilijker hebben in onze samenleving vanuit hun 
eigen talenten, hun kansen en hun persoonlijke verhaal.  Van hieruit willen we mensen in 
beweging zetten.  We benaderen hen vanuit hun grondrechten en zorgen ervoor dat 
iedereen van deze rechten gebruik kan maken. Zo krijgt iedereen maximaal waar hij of zij  
recht op heeft .  

041 We werken aan een proactieve en eenvoudige dienstverlening.  We breiden het informatie- 
en doorverwijzingsteam (ID-team)van het Sociaal Huis uit.  Zij zorgen dat burgers de juiste 
informatie ontvangen over hun grondrechten.  We introduceren een rechtenverkenner 
waarbij een burger kan screenen voor welke rechten hij of zij in aanmerking komt. 

042 Om effectief resultaten te kunnen boeken op vlak van kansarmoede willen we zo veel 
mogelijk buurtgericht en outreachend werken. Maatschappelijke assistenten en de 
hulpverleners werken hiervoor zeer aanklampend en krijgen van het beleid het vertrouwen 
en de autonomie om als expert op te treden.  Zij zijn in eerste instantie generalisten die 
inschatten wat iemand nodig heeft, zodat gespecialiseerde hulp kan ingeschakeld worden 
waar nodig. 

043 Werken aan basisbehoeften vereist in eerste instantie voorzien van voldoende financiële 
draagkracht.  CD&V kiest naast het leefloon voor aanvullende (nood)hulp zodat elke 
Mechelaar een menswaardig leven kan leiden. 

044 Een huis is een essentiële basisbehoefte, een belangrijke pijler binnen armoedebestrijding.  
We vertrekken als CD&V Mechelen dan ook van het ‘Housing First’-principe waarbij we eerst 
zorgen voor een dak boven iemands hoofd. Nadien bekijken we welke aanvullende, 
versterkende begeleiding er kan opgestart worden.  Een performante daklozenopvang met 
persoonlijke aanpak is essentieel. 

045 CD&V wil investeren in de uitwerking van een preventief, ondersteunend en aanklampend 
kinderarmoedebeleid. In tegenstelling tot wat de term laat uitschijnen gaat het hier niet over 
zozeer over arme kinderen maar over kinderen met arme ouders. Het GO-team van het 
Sociaal Huis willen we bestendigen en uitbreiden zodat de werking ervan verruimd kan 
worden naar jongeren uit het secundair onderwijs en hun gezinnen. 

046 Individuele coaching door beroepskrachten is belangrijk om de  zelfredzaamheid van armen  
te verhogen. Daarom breiden we ook initiatieven zoals Steun op Maat (De lage Drempel) uit. 
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Deze zetten niet alleen in op individuele hulp maar bieden ook steun naar netwerkuitbreiding 
van de betrokkenen. 

047 CD&V wil van het bestrijden van kansarmoede bij jonge kinderen omwille van 
sociaaleconomische omstandigheden een speerpunt maken. We realiseren dit door intense 
samenwerking met bestaande spelers, het ondersteunen van bestaande initiatieven en het 
onderzoeken van nieuwe methodieken. 

048 We voorzien de mogelijkheid om in de dienstencentra soep met brood te kunnen 
consumeren aan 1 euro. Daarnaast bestendigen we de 1-euro-maaltijden voor kinderen en 
jongeren. 

049 Gezonde en betaalbare voeding is belangrijk, ook voor minder begoede mensen. We blijven 
initiatieven ondersteunen zoals De Lage Drempel en De Keeting. Ook wijkgezondheidscentra 
spelen hier een belangrijke rol. Het sociaal restaurant ‘De Refuge’ wordt nu ook uitgerold 
naar deelgemeenten.  

050 Vermaatschappelijking van de zorg legt een grote verantwoordelijkheid bij het netwerk van 
een zorgbehoevende.  Het is daarom van belang voldoende ondersteuning te voorzien voor 
vrijwilligers en mantelzorgers.  We voorzien voldoende coaching- en ontmoetingsmomenten 
zodat hun draagkracht kan behouden worden.  

051 Deze ondersteuning wordt ook op jonge mantelzorgers gericht : kinderen of studenten die 
voor  hun ouders of een familielid zorgen. Ook ouders van kinderen met een beperking, of zij 
die zorgen voor psychisch of chronisch zieken, hebben recht op ondersteuning als 
mantelzorger. We begrijpen de nood aan diensten die op een meer flexibele manier zorg 
aanbieden op maat van de cliënt om zo de mantelzorger wat te ontlasten. 

052 Een doorgedreven digitalisering zorgt dikwijls nog voor kansarmoede: niet iedereen heeft de 
nodige vaardigheden of budgetten om mee te zijn met de voortdurende evoluties op 
technologisch gebied. We willen deze digitale kloof zo veel mogelijk overbruggen, onder 
andere door uitbreiding van het aantal digipunten en door het regelmatig aanbieden van 
laagdrempelige workshops in de wijkcentra in samenwerking met organisaties uit het 
middenveld. 

053 Het Wijkgezondheidscentrum wordt blijvend ondersteund en de stad faciliteert 
noodzakelijke initiatieven om drempels voor eerstelijnszorg te verlagen en 
gezondheidspromotie breed op te nemen. We bekijken of het opportuun is om de werking te 
decentraliseren door oprichting van een tweede locatie buiten het centrum, en onderzoeken 
in hoeverre een uitbreiding naar tandzorg budgettair kan ingepast worden.  

054 Het aanbod toegankelijke, betaalbare geestelijke gezondheidszorg is voor mensen met 
minder financiële middelen in Mechelen zeer beperkt.  Dit betekent dat kwetsbare mensen 
er zeer moeilijk toegang toe vinden. We willen hier als bestuur voldoende oog voor hebben 
en bepleiten bij de verantwoordelijke organisaties.  De afbouw van de bedden voor 
geestelijke gezondheidszorg legt een hoge druk op de ambulante dienstverlening: we 
faciliteren daarom de uitbouw van deze diensten.  We kiezen resoluut voor lokale en 
laagdrempelige psychologische hulp zonder wachtlijsten. 
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055 Mensen met een psychiatrische aandoening lopen tevens een hoog risico op dakloosheid. De 
bestaande opvangmogelijkheden binnen de acute noodopvang, doorstroomwoningen en 
begeleid zelfstandig wonen zijn allemaal gericht op mensen die in staat zijn om uiteindelijk 
op eigen benen te staan in de private of sociale huurmarkt. Sommige mensen met een 
psychiatrische aandoening kunnen echter niet voldoen aan de verwachtingen op vlak van 
(samen)wonen van de dag van vandaag. Dakloosheid is onaanvaardbaar, en daarom willen 
we een aantal kleine woonunits (tussen 5 en 10) waar deze mensen met de nodige hulp op 
een stabiele manier kunnen wonen.  

056 De stad onderzoekt de mogelijkheid tot het toelaten van huisdieren in woonzorgcentra. 
Uiteraard moeten er redelijkerwijs beperkingen kunnen worden opgelegd. 

057 CD&V wil  voldoende en betaalbare woningen voor alle Mechelaars. Het is daarom 
belangrijk dat de stad in deze optiek de regie houdt bij realisatie van nieuwe woonprojecten. 

058 De stad voorziet zelf, of via het middenveld, in voldoende crisiswoningen. In deze woningen 
vangen we mensen op die zich in noodsituaties bevinden. We denken hierbij aan mensen die 
partnergeweld ontvluchten, erkende asielzoekers, subsidiair beschermden en jongeren die 
de jeugdzorg of problematische gezinssituaties moeten verlaten. Via deze tijdelijke oplossing 
kunnen ze terug op eigen benen terechtkomen en worden ze door de stad ondersteund om 
hun toekomst richting te geven. 

059 Kinderen die worden weggehaald uit hun thuissituatie verhuizen momenteel naar 
crisisopvangplaatsen buiten de stad. Ze verliezen daardoor dikwijls ook heel hun omkaderend 
netwerk en kunnen niet meer naar hun vertrouwde school. We gaan met de hogere overheid 
en de lokale partners het gesprek over opvangplaatsen aan om te onderzoeken hoe we dit 
kunnen vermijden. 

060 We pleiten ervoor dat de stad Mechelen een resultaatsverbintenis aangaat wat betreft 
herhuisvesting bij onbewoonbaarverklaringen: de stad garandeert op die manier dat de 
huurder op het einde van de procedure effectief verhuist naar een aangepaste, 
kwaliteitsvolle en betaalbare woning. Zo vervalt bij heel wat huurders ook de angst om 
wantoestanden te melden - ze hoeven immers niet meer bang te zijn dat ze door hun 
melding op straat terecht komen. Ook de voormelde crisiswoningen komen daarbij in 
aanmerking. 

061 CD&V wil in de opmaak van een geactualiseerd woonbeleidsplan en woonbehoefteplan een 
antwoord krijgen op volgende vragen : 

 Wie zijn de mensen die de volgende jaren in onze stad (komen) wonen en welke 
zijn hun noden en behoeften op vlak van wonen: vooruitkijken naar toekomstige 
ontwikkelingen: groei van bevolking, vergrijzing, inkomenssituatie, profiel van 
nieuwe bewoners …. ? 

 Wat is het huidige woningpatrimonium, wat wordt er nog gepland en welke 
aanpassingen/ bijsturingen zullen nodig zijn om het woningenbestand te 
behouden en om de woning- en woonkwaliteit te garanderen naar de toekomst 
toe ( cfr groot probleem van onbewoonbaarverklaringen)? 
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 Welke organische ontwikkelingen worden er gepland die een impact hebben op 
het wonen en het aantal woningen: maatregelen op het vlak van RO, aanleg van 
straten en pleinen, infrastructuurwerken? 

 Hoe kan er ten volle worden ingezet op het verweven van verschillende functies 
binnen een gebouw? 
 

062 Mensen met een beperking die in de stad komen wonen botsen soms op 
stedenbouwkundige beperkingen die heel begrijpelijk zijn voor vlot mobiele mensen, maar 
die overbodig zijn wanneer men bijvoorbeeld niet met de auto kan rijden. Dergelijke 
projecten moeten dus door de bouwdienst met een open blik benaderd worden. 

063 Iedereen heeft recht op een betaalbare en bewoonbare woning. Via praktijktesten willen we 
discriminatie op de woningmarkt onderzoeken en tegengaan. 
 

Mobiel 

064 We laten de zorgcoaches ook raadplegingen houden in de dorpen en de wijken waar geen 
dienstencentrum aanwezig is. 
 

Meebouwend 

065 CD&V Mechelen wil samen met alle Mechelaars bouwen aan een warme en solidaire 
samenleving.  Afkomst, leeftijd, geslacht, socio-economische situatie, gezondheid of 
overtuiging spelen hierbij geen rol. We kiezen resoluut voor een samenleving waarin 
iedereen zichzelf mag zijn, en waar ieder gelijkwaardige kansen krijgt om zijn of haar talenten 
te ontwikkelen. 

066 We zetten in op dialoog  en omarmen de superdiversiteit in onze stad.   We treden snel op 
tegen achterstelling en discriminatie op alle domeinen: gender, geaardheid, migratie, …  
Wanneer Mechelaars hiermee te maken krijgen moeten ze hier op een eenvoudige manier 
melding van kunnen maken. We maken hiertoe het lokale meldpunt van Unia in Mechelen 
beter bekend.   

067 Projecten die het spanningsveld tussen de verschillende bevolkingsgroepen verkleinen willen 
we extra stimuleren. Daarom voeren we het inclusiebevorderend subsidiereglement terug 
in, zij het in een gemoderniseerde vorm. De subsidie is sensibiliserend bedoeld : we willen de 
Mechelse verenigingen een duwtje geven om zich actief open te stellen voor iedereen. Zo 
bevorderen we het samen uitgaan, samenkomen, samen leven van iedereen : mensen met 
en zonder beperkingen, mensen met en zonder migratieachtergrond.   

068 Deze subsidie kan met een bouwkundig luik worden uitgebreid naar specifieke initiatieven en 
projecten die moeilijkheden voor mensen met een beperking wegwerken, zoals het 
toegankelijk maken van winkels, horecazaken, clublokalen of bedehuizen. 
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069 Ouders van kinderen met een ernstige handicap botsen dikwijls op problemen voor opvang 
van hun kind, vooral tijdens vakantieperioden en na hun schoolcarrière.  Vaak verenigen ze 
zich en bouwen ze eigen expertise uit, waarbij ze heel wat verantwoordelijkheid opnemen en 
zelf zorgen voor financiering. Toch ontbreekt het hen dikwijls aan de nodige adviezen wat 
betreft projectmatig werken en kennis van de huidige regelgeving.  We willen deze mensen 
vanuit het bestuur beter ondersteunen, zowel naar projectmanagement als naar aanbod van 
faciliteiten in de regelgeving (bijvoorbeeld door te werken met erfpachten). 

070 Hetzelfde geldt voor bouwprojecten waar het samenhuizen van ouderen wordt beoogd. 

071 Vrijwilligers die zich engageren als aanspreekpunt in hun directe omgeving krijgen 
ondersteuning vanuit het wijk- of dorpshuis. Deze buurtaanspreekpunten kan je aanspreken 
als je met een probleem zit en niet goed weet bij welke dienst je terecht kan.  

072 Het initiatief van Grote Broers op pleinen wordt verdergezet. 

073 CD&V wil inzetten op een laagdrempelig burennetwerk, waarbij Mechelaars door middel van 
een raamaffiche aangeven dat ze graag 5 minuten tijd maken voor hun buren. De stad 
promoot deze actie en neemt  initiatief om de raamaffiche via haar diensten te verdelen.  

074 We willen onderzoeken of het gebruik van “de Mechelse koekoek”, de gemeenschapsmunt 
die nu al wordt gebruikt in de wijk Heihoek, kan uitgebreid worden naar andere wijken en 
dorpen.  De Mechelse koekoek dient als alternatief betaal-, ruil- en waarderingsmiddel voor 
mensen die iets doen in een organisatie, voor de buurt of voor elkaar, en is op die manier 
meteen ook een hefboom voor meer sociale cohesie. We waken er over dat deze munt geen 
informele economie doet ontstaan waarbij sociale bijdragen worden vermeden : het wettelijk 
kader voor onbelast bijverdienen wordt gerespecteerd. 

075 CD&V wenst werk te maken van voldoende openbaar sanitair, zeker op plaatsen waar geen 
horeca in de buurt is. Verder willen we een permanente sensibilisering voeren om ook 
private toiletten waar mogelijk toegankelijk te stellen voor bepaalde doelgroepen zoals 
chronisch zieken, zwangere vrouwen of kleine kinderen. 

076 Woonbeleid heeft nood aan partners. De stadsdiensten hebben bijzonder veel expertise in 
huis, maar om trends op vlak van wonen of bekommernissen van bewoners te horen is 
structureel overleg nodig. Op het huidige sociaal woonoverleg zijn echter enkel stadsdiensten 
en sociale woonactoren aanwezig. CD&V wil ook een structureel overleg met zowel de 
aanbodzijde als de vraagzijde, zoals Confederatie van Immobiliënberoepen, Bouwunie, 
Vlaamse Confederatie Bouw, VIVAS, de huurdersbonden, Verenigde Eigenaars, … Zo houden 
we een vinger aan de pols. 

077 Mechelen doet voor heel wat beleidsinitiatieven een beroep op vrijwilligers.  CD&V stelt voor 
om een centraal aanmeldpunt voor vrijwilligers te voorzien.  Bij de start van een nieuw 
werkjaar worden alle initiatieven aan de vrijwilligers voorgelegd, bijvoorbeeld tijdens een 
infomoment of beurs, en kan men zich engageren voor een bepaald project naar keuze.  Op 
deze manier kan men de versnippering van vrijwilligerswerkingen tegengaan en aan 
eenduidigheid werken. 
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Investerend 

078 We willen voorzien in een tijdelijke huurtoelage voor gezinnen die een noodwoning moeten 
verlaten. 

079 Ook willen we beter inspelen op de nieuwe noden van gezinnen, de gezinssamenstelling, de 
werksituatie en de taal. Daarom onderzoeken we bijvoorbeeld hoe we de kinderopvang beter 
kunnen oriënteren. Ook werken we aan een zinvolle naschoolse opvang waarbij zo veel 
mogelijk actoren verenigd worden rond de school. 

080 We ondersteunen ten volle de opvoedingswinkel, die discreet en laagdrempelig bereikbaar 
moet zijn. Opvoedingsondersteuning moet ook voor sociaal kwetsbare en allochtone 
gezinnen laagdrempelig toegankelijk zijn. 

081 We kiezen resoluut voor een innovatief sociaal distributieplatform dat er voor zorgt dat 
kwalitatieve overschotten, zowel voeding als niet-voeding, terecht komen bij sociale 
organisaties - en via deze weg dan ook bij mensen in armoede.  Daarbij nemen zowel het 
sociaal restaurant en de sociale kruidenier een prominente plaats in : hun voortbestaan is 
immers zeer belangrijk. 

082 CD&V gelooft sterk in de huidige instrumenten om betaalbaar wonen te realiseren, namelijk 
via het eigen patrimonium van de sociale huisvestingsmaatschappijen en de in huur genomen 
woningen van het sociale verhuurkantoor (SVK). De mogelijkheden van deze ervaren spelers 
willen we versterken en uitbreiden. 

083 Door de grote renovatie-inspanningen van Woonpunt ligt het aantal toewijzingen daar 
eerder laag. Daarom is het belangrijk in te zetten op een sterke verhoging van het aantal 
woningen die we via het SVK verhuren. Volgende legislatuur moet het aantal woningen van 
het SVK minstens verdubbeld worden. Rekening houdend met de vergrijzing en het stijgend 
aantal alleenstaande senioren voorzien we ook in voldoende eenpersoonswoningen en 
assistentiewoningen. 

084 We willen daarnaast ook de werking van het SVK uitbreiden tot een SVK+. Het blijft zo dat het 
SVK woningen in huur neemt aan 20 tot 25% lagere huurprijzen dan de marktprijs. Maar nu 
ligt er een plafond op, omdat het doelpubliek van het SVK dat voor het toewijzingssysteem in 
aanmerking komt een erg laag inkomen heeft (Vlaamse cijfers spreken over 80% van de 
toewijzingen aan mensen met een inkomen dat niet hoger ligt dan het leefloon). Door met 
een ander toewijzingssysteem te werken voor de woningen die door het SVK+ systeem 
worden verhuurd, komen de mensen met een iets hoger inkomen op de wachtlijst toch in 
aanmerking, en worden de woningen ook goedkoper verhuurd dan op de private markt. 
Omdat het toewijzingssysteem niet gevolgd wordt kan er geen beroep gedaan worden op 
Vlaamse subsidies, maar de kost ligt ook veel lager omdat de begeleiding minder intensief is 
en er minder vaak sprake zal zijn van wanbetaling omdat de huurders een iets sterker profiel 
hebben. Het blijft aan het SVK(+) om de hoogte van de huur te bepalen, dus niet aan de 
verhuurder.  

085 Voor de koopmarkt wil CD&V de Mechelaar de mogelijkheid bieden om via het systeem van 
hamsterhuren een woning te kopen. Ook in de sociale huisvesting kan dit, dankzij het nieuwe 
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Vlaamse kader voor bescheiden wonen, aangeboden worden als alternatief voor de 
traditionele sociale koopwoning. Mensen kunnen hun huurgeld sparen (of ‘hamsteren’) 
waardoor men bij uiteindelijke aankoop van de woning een minder grote (extra) inbreng 
moet doen. Zo kunnen ook mensen die geen erfenis of geen significante schenking van hun 
ouders krijgen een woning kopen.  
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3.     Mobiliteit en openbare werken 
 

Mobiliteit is belangrijk met het oog op een volwaardige deelname aan het maatschappelijk leven. Het 
mobiliteitsbeleid is er dan ook op gericht iedereen de mogelijkheid te geven zich op een aangepaste 
wijze te verplaatsen. 

De stad ontwikkelt een globale visie op mobiliteit, op basis van een behoeften- en knelpuntenstudie.  
Deze visie wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd. Ze omvat alle verplaatsingen, met alle 
vervoersmiddelen of te voet, en over het gehele grondgebied. Het voorrangsprincipe STOP vormt het 
uitgangspunt: eerst Stappers, dan Trappers, dan Openbaar vervoer en tenslotte Persoonlijk vervoer. In 
die globale visie moet, gelet op de grote lokale verschillen, ruimte zijn voor buurtmobiliteitsplannen 
waarbij het aantrekkelijker maken van de woonomgeving het uitgangspunt is. Vooral in de 
binnenstad en de negentiende-eeuwse woonlobben moet men snel een goed evenwicht vinden 
tussen mobiliteit, wonen en werken. Een doordacht mobiliteitsplan kan enkel worden uitgevoerd als 
deze drie componenten in evenwicht zijn. 
 

Bruisend 

086 CD&V wil werk maken van een toegankelijke, bereikbare en begaanbare stad.  

087 We streven naar een modern, efficiënt, betaalbaar en duurzaam openbaar vervoer. 
Concreet betekent dit dat we werk willen maken van eenduidige en voldoende (digitale) 
communicatie naar de gebruiker, minimalisering van de milieu-impact, de grootst haalbare 
frequentie en spreiding van het bus- en treinverkeer en voldoende sociale opvangnetten 
voor minder begoeden. 

088 De bereikbaarheid vanuit de regio is niet optimaal: vooral buiten de klassieke (werk)uren 
stelt zich vandaag een probleem. Daarom willen we voortdurend in gesprek blijven met de 
Lijn en de NMBS om de bereikbaarheid van Mechelen als regiostad te versterken. We willen 
ook in debat gaan met de buurgemeenten over hun bijdrage in de mobiliteitsplannen 
(bijvoorbeeld voor de parkings bij de beide stations). Op die manier bouwen we een eigen 
masterplan uit in functie van de hele vervoersregio. 

089 We willen de busfrequentie tussen de dorpen, buitenwijken en het centrum optimaliseren. 
Ook de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen en hun aansluiting met het openbaar 
vervoer is een aandachtspunt.  

090 Indien we het gebruik van het openbaar vervoer maximaal willen promoten dan is het 
belangrijk dat de bestaande buslijnen voldoende consequentie en betrouwbaarheid 
vertonen. Omleidingen ten gevolge van wegenwerken of stadsfestivals moeten bijgevolg zo 
veel mogelijk vermeden worden, en voldoende duidelijk gecommuniceerd indien het niet 
anders kan. Bij de aankondiging van evenementen wordt systematisch melding gemaakt van 
de mogelijkheden voor fietsparkeren en de bereikbaarheid met het openbaar vervoer. 
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091 Door meer in te zetten op het Smart City-concept en door ontwikkeling van nieuwe 
technologieën willen we een betere doorstroming van het openbaar vervoer garanderen. 
Ook de toeleiding naar parkeerplaatsen of het afstemmen van verkeerslichten in functie van 
de verkeersstroom (de zogenaamde Groene Golf) kunnen zo worden gerealiseerd. 

092 Verder is het belangrijk dat de verschillende vervoersmogelijkheden in de stad beter leesbaar 
worden voor iedere gebruiker. Door het gebruik van kleurcodes kunnen verschillende 
trajecten worden uitgetekend, en door het duidelijk communiceren van vertrek- en 
wachttijden aan busstations wordt het openbaar vervoer voor elke gebruiker een pak 
aangenamer en efficiënter. De verschillende vervoersmogelijkheden moeten ook ten allen 
tijde raadpleegbaar zijn, zowel digitaal als in een brochure. 

093 We willen de bereikbaarheid van belangrijke vervoersmagneten zoals begraafplaatsen, 
ziekenhuizen en ontspanningsmogelijkheden garanderen, en zijn bereid daar zelf in te 
investeren wanneer De Lijn niet de nodige middelen voorziet. 

094 Voor CD&V zijn de wijken en dorpen even belangrijk als de binnenstad. Ze moeten op een 
gemakkelijke en veilige manier verbonden worden met de binnenstad, bijvoorbeeld door te 
investeren in fietssnelwegen.  

095 Iedere wijk en ieder dorp verdient goed onderhouden voet- en fietspaden.   

096 Voor ieder dorp en voor iedere wijk wordt een langetermijnvisie uitgewerkt waar nieuwe 
projecten kunnen worden ingepast. Als men bijvoorbeeld op termijn een deel van een dorp 
wil omvormen tot woonerf is het aangewezen om daar rekening mee te houden bij de 
heraanleg van een straat.   

097 Vele pleintjes in de binnenstad werden heringericht. We willen deze vernieuwing 
doortrekken naar de woonlobben, de wijken en dorpen. We schuwen daarbij enige artistieke 
vrijheid of modern design niet, maar we hebben er wel oog voor dat een plein als dusdanig 
herkenbaar blijft. 

098 We zijn van mening dat een centraal gelegen pendelplaats in de binnenstad essentieel is 
voor een doordachte bereikbaarheid van het centrum. De Veemarkt blijft daarvoor vandaag 
de meest geschikte plaats. Daartegenover staat dat de bus voor CD&V slechts een onderdeel 
is van een leefbare, toegankelijke binnenstad en dat andere vervoerswijzen zoals taxi en fiets 
minstens evenwaardig behandeld moeten worden. Daarom is het van belang om echte city 
hubs te creëren waar men moeiteloos van een verkeersvorm op een andere kan overstappen 
(bijvoorbeeld van bus naar leenfiets). 

099 Ook in de stadsrand voorzien we de uitbouw van specifieke plaatsen waar eenvoudig 
gewisseld kan worden tussen verschillende vervoersmiddelen. Op deze mobipunten 
koppelen we Park & Ride zones aan buslijnen, taxi’s, shuttles en fietshuursystemen. Er kan 
ook een fietswerkplaats worden voorzien of een uitleendienst voor wandelwagens. 

100 We willen ook meer overdekte fietsstallingen voorzien, die tevens bruikbaar zijn voor 
bakfietsen of fietskarren. Bij voorkeur doen we dit in de hierboven vermelde mobipunten, 
maar ook leegstaande panden in het centrum komen er voor in aanmerking. De 
voorzieningen voor fietsers worden gevoelig uitgebreid, bijvoorbeeld door het voorzien van 
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fietslichtjesautomaten, voldoende pompplaatsen, lockers voor helmen en rugzakken en 
oplaadpunten voor smartphones.   

101 Om korte bezoeken van fietsers aan Mechelen aangenamer te maken wil CD&V fietspunten 
aan de belangrijkste invalswegen naar de stad (Veemarkt, Wollemarkt, Korenmarkt, Sint-
Janskerkhof en de hoek Lange Schipstraat / Bruul). Deze fietspunten worden voorzien van 
lockers voor fietshelmen en kleine tassen, oplaadpunten voor batterijen (telefoon en fiets), 
een fietspomp en een automaat waar kleine fietslampjes gekocht kunnen worden. 

102 De centrale city hubs kunnen ook worden gebruikt als leverpunt voor de pakjeseconomie. De 
zogenaamde ‘last mile’, van bestelwagen tot klant, kan dan op een duurzame manier 
overbrugd worden. Op die manier worden een hoop bestelwagens uit de dorpscentra 
geweerd. Een concrete uitwerking, bijvoorbeeld door fietskoeriers, schept mogelijk 
bijkomende opportuniteiten voor de sociale economie. 

103 De duurzaamheid van het stadsverkeer is noodzakelijk voor een gezondere toekomst. We 
hebben er echter oog voor de economische noden van de stad en streven ten allen tijde naar 
een werkbaar evenwicht tussen beide.  

104 Onze stad moet toegankelijk blijven, maar het gebruik van de wagen in het centrum moet 
een uitzondering worden. We kiezen daarom voor een autoluwe binnenstad en bieden 
voldoende alternatieven aan: veilige fietsverbindingen, citypendels en randparkings. 

105 Wanneer de shuttleverbindingen naar en door het centrum gerealiseerd zijn komt er op 
weekdagen in de randparkings een geïntegreerd tarief voor parkeren en de last mile met de 
bus naar het centrum. 

106 CD&V spreekt zich uitdrukkelijk uit tegen het plan van de milieuraad om van heel het gebied 
tussen E19, R6, Tangent en N15 een Blauwe Zone te maken. 

 

Zorgend 

107 CD&V kiest voor een vlotte, veilige en duurzame mobiliteit. We optimaliseren het fiets- en 
wandelnetwerk en kiezen voor een doordachte langetermijnvisie met aandacht voor 
milieubehoud en levenskwaliteit.  

108 Het mobiliteitsbeleid moet de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid verhogen.  

109 In onze stedelijke mobiliteit hanteren we de Kind-norm. Een kind van tien jaar moet zich 
zelfstandig, zonder begeleiding, veilig met de fiets kunnen verplaatsen. 

110 Knelpunten in het fietsnetwerk worden zo snel mogelijk weggewerkt. Er wordt ingezet op de 
aanleg van volwaardige fietspaden, met  prioritaire aandacht voor de fietspaden die op 
schoolroutes liggen.  

111 Enkel wanneer een volwaardig fietspad niet mogelijk is maken we gebruik van 
fietssuggestiestroken. De veiligheid van fietsers is in alle omstandigheden een prioritair 
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aandachtspunt : geen hoge drempels aan het begin of einde van een fietspad, geen fietsers 
als buffer in zone 30 straten… 

112 De verbinding met de wijken en dorpen is voor CD&V een absoluut strijdpunt. In plaats van 
de citypendel te vervangen willen we het compact stadsnet parallel uitbouwen. Onze 
aandacht gaat daarbij naar kleinere, milieuvriendelijke bussen met voldoende haltes (niet 
enkel op de hoofdwegen maar ook in wijken), maar ook naar het vastleggen en werk maken 
van veilige fietsroutes vanuit de dorpen en wijken richting het centrum en de scholen, 
waarbij de zwakke weggebruiker niet als buffer voor de auto wordt gebruikt. 

113 Een groter aanbod aan deelauto’s in de wijken en dorpen kan de nood aan een tweede 
wagen verkleinen zodat de parkeerdruk in dichtbevolkte straten daalt. 

114 Een veilig verkeer is een duidelijk verkeer. We sturen dan ook aan op een doorgedreven 
consequentie en eenvormigheid in de beeldvorming zodat straten, fietspaden en 
voetgangerszones ten allen tijde leesbaar zijn, ook voor mensen die de stad niet kennen. 

115 Daarop voortbouwend wensen we een maximale creatie en zichtbaarheid van zone 30 in 
woonbuurten, om de veiligheid en leefbaarheid te verhogen. We koppelen dit aan veilige 
duidelijk gemarkeerde oversteekplaatsen. 

116 CD&V wenst een grondige evaluatie van probleemzones zoals Plaisance, Colomabrug en 
Hoogstraat, om te bekijken hoe de veiligheid van alle weggebruikers verbeterd kan worden. 

117 Met de nummerplaatcamera’s willen we het gebruik van de technologie in het verkeers- en 
parkeerbeleid verder uitbouwen, weliswaar met maximaal respect voor de privacy en 
rekening houdend met de proportionaliteit. Zo kan dezelfde elektronische chipregistratie 
toelaten om bovengronds kortparkeren in te voeren in de binnenstad, om bijvoorbeeld te 
laden en te lossen, iets af te halen in een winkel of voor mensen met een beperking.  Het 
huidige boetesysteem kan worden vervangen door een maandelijkse afrekennota op basis 
van het geregistreerde aankomst- en vertrekmoment.  

118 De toepassing van deze Smart City – technologieën maakt ook een flexibel aanpasbaar beleid 
mogelijk. Niet enkel voor het verkeersluw houden van de binnenstad en het verkeersvrij 
maken van de winkelwandelstraten, maar ook om er voor te zorgen dat oudere bewoners op 
een eenvoudige manier te bereiken zijn wanner ze bezoek willen ontvangen of opgehaald 
moeten worden. Daarom gebruiken we slimme technologie om de autoluwe binnenstad aan 
te passen aan hun noden. We zijn er van overtuigd dat de nadelen van het autoluw beleid 
(omrijden, boetes, onbereikbaarheid) grotendeels kunnen weggewerkt worden mits er 
voldoende alternatieven worden aangeboden. De voordelen (leefbaarheid, luchtkwaliteit) 
worden maximaal gevrijwaard. 

119 Bijkomend hopen we met deze slimme technologie ook de bereikbaarheid en 
toegankelijkheid van het centrum te verbeteren voor minder mobiele inwoners en 
bezoekers. We willen werk maken van betere parkeervoorzieningen voor mensen met een 
beperking, in het bijzonder in de nabijheid van openbare gebouwen. De autoluwe zones 
moeten immers rekening houden met hun beperkte mobiliteit. We streven naar beter 
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toezicht en meer controle op het gebruik van de gehandicaptenkaart, en naar een duidelijke 
communicatie over de bestaande voorzieningen.  

120 We voorzien voldoende parkeerplaatsen voor zorgverstrekkers. 

121 We vinden het zeer belangrijk dat een uitbreiding van de autoluwe zone geen belemmering 
wordt voor de economische bedrijvigheid in de binnenstad. Ook moet de stad bereikbaar 
blijven voor mindervaliden en ouderen die zich moeilijk kunnen verplaatsen. 

122 Het bestaande systeem van belbussen en taxicheques moet worden geëvalueerd op 
efficiëntie en betaalbaarheid. Indien taxichauffeurs de cheques voor senioren en 
zorgbehoevenden niet accepteren dan blijft hun voorkeurstarief dode letter.  

123 Naar analogie met de bedrijfswereld moeten ook mensen met een beperkt inkomen kunnen 
rekenen op een toereikend mobiliteitsbudget indien zij hun verplaatsingen niet met  
bestaande buslijnen kunnen doen. Het systeem van taxicheques wordt uitgebreid naar alle 
bewoners die recht hebben op een sociaal tarief. 

124 Bij vernieuwing van bestaande opstapplaatsen en nieuwe buslijnen moeten verhoogde 
opstapplaatsen worden voorzien die op een veilige manier toegankelijk zijn – niet enkel voor 
minder mobielen maar bijvoorbeeld ook voor schoolgaande kinderen. Conflictsituaties met 
andere verkeersstromen (fietsers, voetgangers en auto’s) moeten daarbij ten allen tijde 
vermeden worden.  

125 Alle bushaltes langs de Vesten krijgen een halteperron, dynamische infoschermen en 
schuilgelegenheid met zitbank. 

126 Ook willen we mensen die wat beter te been zijn middels permanente communicatie aan 
bushaltes en op voertuigen aanmoedigen om hun minder mobiele medemens een handje te 
helpen bij het in- en uitstappen. 

127 Bij de heraanleg van het openbaar domein wordt maximaal rekening gehouden met de 
kwaliteit van de bestratingen. We vermijden wegverschuivingen, we zorgen voor voldoende 
vrije doorgang op de voetpaden, we voorzien schuine hellingen om drempels te overbruggen 
en we gebruiken gezaagde kasseien of betonstroken in functie van rolwagens en 
kinderwagens. Ook de logische looplijnen worden gerespecteerd. 

128 De stad heeft overeenkomsten met bedrijven die deelfietsen en deelauto’s ter beschikking 
stellen.  We pleiten ervoor dat de stad in deze overeenkomsten een clausule verwerkt die 
deze diensten door middel van kortingstarieven toegankelijker maakt voor maatschappelijk 
kwetsbare groepen.   

129 We zijn voorstander van het idee van de schoolstraat, waarbij de onmiddellijke ingang van de 
school verkeersvrij wordt gemaakt. Dit zorgt voor een betere luchtkwaliteit aan de school en 
een veiligere situatie. 
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Mobiel 

130 We menen dat het stadsbestuur zelf het goede voorbeeld moet geven inzake duurzame 
mobiliteit in de stadskern. Het personeel moet voldoende worden aangemoedigd om zich 
duurzaam te verplaatsen. Dienstverplaatsingen gebeuren bij voorkeur met de fiets of met het 
openbaar vervoer.  

131 Het is belangrijk niet enkel de band tussen ruimtelijke ordening en het openbaar vervoer 
versterkt wordt, maar dat elke nieuwe inplanting of ontwikkeling verplicht onderworpen 
moet worden aan een algemene mobiliteitstoets met aandacht voor alle weggebruikers. 

132 Elke Mechelaar heeft recht op gelijkwaardige behandeling. Daarom dringen we er bij de 
NMBS op aan om het station Muizen op te nemen in de tariefzone Mechelen. 

133 Op korte termijn realiseren we een elektrisch en emissiearm openbaar vervoer met  
opstapplaatsen aan de 12 historische poorten van de stad en twee dwarsroutes doorheen de 
stad. 

134 We sluiten geen compromissen op het vlak van verkeersveiligheid. Indien de veiligheid van 
fietsers en voetgangers verhoogd wordt door beurtelings afslaan op de kruispunten dan 
willen we dit zeker overwegen in te voeren. We houden daarbij wel rekening met een vlotte 
doorstroming van alle verkeersgebruikers, extra files moeten tot een minimum worden 
beperkt. 

 

Meebouwend 

135 Bij openbare werken en mobiliteitsmaatregelen gaan we waar mogelijk in gesprek met 
bewoners en gebruikers. Zo creëren we een groter draagvlak voor nieuwe initiatieven en 
brengen we de beleefbaarheid van de openbare ruimte niet in het gedrang door overhaaste 
ingrepen. 

136 Ouders weten hoe jonge kinderen speelterreinen of gebruikswegen gebruiken. We maken 
samen met kinderen en volwassenen een stap-, fiets, of tragewegenplan en laten dat deel 
uitmaken van het kind- of speelweefsel. De bestaande schoolroutekaarten worden 
permanent in de aandacht gebracht en de communicatie wordt uitgebreid naar andere 
weggebruikers (bijvoorbeeld routekaarten voor vrachtwagens en duidelijke aanrijtijden voor 
bestelwagens en aannemers). 

137 Bij uitbreiding wordt ook het gesprek aangegaan met bedrijven in de buurt van scholen en 
drukke verkeerswegen, om te bekijken hoe hun economische activiteit op piekmomenten in 
congruentie kan worden gebracht met de bestaande verkeersstromen. 

138 CD&V wil blijvend werk maken van voldoende sensibiliseringscampagnes rond veilig en 
duurzaam verkeer. Enkele speerpunten daarbij zijn de luchtkwaliteit rond drukbewoonde 
gebieden en scholen, verkeersonveilige situaties (zoals dubbelparkeren of inname van het 
voetpad bij laden en lossen) en duidelijke afspraken met fietsers en automobilisten rond het 
correct naleven van het verkeersreglement. We zien in het aanbieden van voldoende, 
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efficiënte en gekende alternatieven een eerste vereiste voor het ontraden van autogebruik 
over korte afstanden. 

 

Investerend 

139 Het mobiliteitsbeleid houdt rekening met milieueffecten en beperkt maximaal de schadelijke 
effecten op milieu en natuur. Daartoe worden ook de nieuwe mogelijkheden van elektrisch 
vervoer nauwgezet opgevolgd. Samen met andere partners, bijvoorbeeld taxibedrijven, 
worden afspraken gemaakt over duurzaam, elektrisch en klimaatvriendelijk verkeer. 

140 De stad maakt werk van de realisatie van elektrische oplaadpunten voor fietsen en auto’s.  

141 Bij de aanleg van het  openbaar domein hebben we aandacht voor duurzame materialen. 

142 Een bijkomende, prioritaire factor om de duurzaamheid van gemaakte investeringen te 
bewaken is het onderhoud ervan. Vele vernieuwingen in het openbaar domein, zoals de vele 
spelprikkels of de lichtjes bij het Dijlepad, blijken niet of nauwelijks gerepareerd te worden 
wanneer ze stuk gaan. CD&V pleit er voor om dergelijke nieuwe installaties meteen op te 
nemen in een globaal onderhoudsplan.  

143 Bij het verlenen van bouwvergunningen wordt uitdrukkelijk vermeld dat de wegenis opnieuw 
in oorspronkelijke staat wordt hersteld, zo niet volgt herstelling door de stad op kosten van 
de eigenaars. CD&V pleit voor een betere opvolging en snellere controle van deze maatregel.  

144 Van elke stadseigendom willen we een gestandaardiseerde fiche opmaken. Er kan dan 
jaarlijks een staat van bevinding worden opgemaakt, waarna een raming wordt voorgelegd 
van mogelijke onderhouds- en instandhoudingwerken. Periodieke onderhoudswerken zoals 
schilderwerken kunnen in een lijst met beheersmaatregelen worden opgenomen.  

145 Hetzelfde willen we toepassen voor het onderhoud van het openbaar domein. Het is helaas 
onmogelijk om binnen een bestuursperiode alle 600 km aan voetpaden te renoveren of de 
noodzakelijke herstellingen te doen. Vandaar willen we een stedelijk onderhoudsplan 
ontwikkelen dat de bestuurlijke legislatuur overstijgt. Op die manier realiseren we een 
systematisch onderhoud van voet- en fietspaden, rijwegen, verkeerssignalisatie, speeltuigen, 
pleintjes, parken, groene zones rioleringen en andere nutsvoorzieningen.  

146 Om de netheid en de efficiëntie van onze stad te verhogen willen we de nutsvoorzieningen 
bij de tijd brengen. We zorgen voor een versnelde aanpassing van het verlichtingsnet, waarbij 
we zo veel mogelijk gebruik maken van slimme en zuinige LED-verlichting, we brengen het 
elektriciteitsnet ondergronds en we vervangen de oude rioleringen door gescheiden stelsels. 
Bijkomend werken we alle straatlozende regenpijpen weg zodat de trottoirs netjes blijven. 
Om te vermijden dat een straat meerdere keren wordt opengebroken gebeuren 
aanpassingen aan verschillende ondergrondse nutsvoorzieningen steeds gelijktijdig en met 
het oog op de toekomst. 

147 Voor de leefbaarheid van de woonzone rond Leuvensesteenweg tussen Raghenoplein en de 
Motstraat is het absoluut noodzakelijk om samen met het Vlaamse gewest te voorzien in de 
nodige middelen voor de realisatie van een Arsenaaltunnel om het (zware) verkeer af te 
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leiden dat gegenereerd wordt in het kader van de ontwikkelingen achter het nieuw te 
bouwen station. 
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4.     Veiligheid 
 
Veiligheid is een fundamenteel recht voor elke mens. Het verzekeren ervan is een taak voor 
de overheid, maar het blijft een zaak van iedereen : de veiligheid van een samenleving hangt 
immers samen met de sociale verantwoordelijkheid van de burgers.  

CD&V wil veiligheidsproblemen wegwerken met een doortastend maar geïntegreerd 
veiligheidsbeleid : het accentueert de verantwoordelijkheid van de mens in zijn 
gemeenschap en beklemtoont een evenwicht tussen rechten en plichten. 
 

Bruisend 

148 Veiligheid is een zaak van elke Mechelaar en kunnen we enkel bereiken als we inzetten op 
veiligheid als een gevolg van verbondenheid. Daarom willen we extra inzetten op 
ondersteuning van de sociale cohesie in woonwijken. We doen dit niet enkel door bepaalde 
initiatieven te subsidiëren, maar ook door te zorgen voor voldoende verbindende activiteiten 
in de buurt. Een heropwaardering en ondersteuning van de wijk- en dorpshuizen is hierbij 
van groot belang. 

149 Jongeren gebruiken de beschikbare ruimte anders dan volwassenen. Dat zorgt soms voor 
wantrouwen en voor stereotypen. Bovendien worden de oorzaken van gedrag dat als 
storend wordt ervaren dikwijls niet correct benoemd, waardoor een oplossing uitblijft. 
Volgens de stadsmonitor hebben alle kinderen en jongeren in een straal van 400 meter van 
thuis een plek nodig om te spelen of rond te hangen. We planten dus voldoende speelruimte 
in, ook in dichter bevolkte buurten en wijken. 

150 Wanneer er sprake is van overlast door spelende kinderen of jongeren zal de 
overlastconsulent van de afdeling Preventie en Veiligheid inzetten op dialoog en wederzijds 
respect, waardoor mensen kunnen genieten van een rustige woonomgeving en kinderen en 
jongeren naar believen kunnen spelen.  Grote Broers (mobiele pleintjeswerkers) worden 
blijvend als vrijwilliger ingezet om te zorgen voor rustige schoolomgevingen. 

 

Zorgend 

151 We kiezen voor een veiligheidsbeleid dicht bij de mensen.  Daarom is nabijheid van politie- 
en hulpdiensten noodzakelijk.  De lokale politie moet vooral gemeenschapsgericht werken.  
Actieve wijkwerking en wijkgerichte politiezorg zijn hierbij twee belangrijke kernbegrippen.  

152 Een wijkagent staat dicht bij de Mechelaar en is vaak het eerste aanspreekpunt.  Hij heeft 
zowel een preventieve als een bemiddelende rol.  We willen de nodige mankracht voorzien 
zodat de wijkagent voldoende op straat kan komen om zijn maatschappelijke rol op te 
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nemen, ook tijdens de avonduren. We ijveren voor gekende zitdagen op gekende trefpunten 
in de wijk.  Ook via nieuwe communicatiekanalen kan een wijkagent aanspreekbaar zijn.  

153 De wijkagent organiseert op regelmatige tijdstippen samen met de afdeling Preventie en 
Veiligheid een buurtoverleg waarbij veiligheidsproblemen en overlast besproken worden 
met de buurtbewoners.  Waar nodig kan buren- of buurtbemiddeling worden ingeschakeld.    

154 De wijkagent en de afdeling Preventie en Veiligheid spelen ook een cruciale rol in de 
ketengerichte en integrale veiligheidsaanpak.   Dit bereiken we alleen maar door een goede 
samenwerking tussen alle betrokken actoren : politie en straathoekwerkers, gezondheids- en 
welzijnswerkers, drugpreventiewerkers, sociale preventiewerkers, jongerenwerkers, 
buurtcoaches, onderwijs,… 

155 Ons veiligheidsbeleid is gebaseerd op een ketengerichte aanpak : van proactieve preventie 
tot repressie en nazorg. Een evenwichtige aanpak tussen preventie en repressie is het doel, 
maar onze focus ligt duidelijk op een proactief en preventief beleid. 

156 Naast de wijkagent zijn de gemeenschapswachten een belangrijk aanspreekpunt.  Via een 
aanklampend aanwezigheidsbeleid hebben zij een zicht op overlastgevoelige plekken.  Ze 
hebben een belangrijke signaal- en preventieve functie. CD&V wil de kerntaken van 
gemeenschapswachten meer op de voorgrond zetten, en voorkomen dat ze oneigenlijk 
worden ingezet. 

157 We willen werk maken van verdere ontwikkeling van eerdere CD&V-initiatieven als NERO en 
GAS, waarbij wordt toegezien op een goed evenwicht tussen het inperken van overlast en 
het bevorderen van verdraagzaamheid.  We onderzoeken de slagkracht van NERO binnen 
het huidig wetgevend kader en de verhouding tegenover GAS-jongeren. 

158 Mobiele jeugdwerkers hebben in het verleden hun nut bewezen. CD&V Mechelen pleit voor 
een versterking van dit team. 

159 We hebben aandacht voor het effect van ruimtelijke ordening op het veiligheidsgevoel. Deze 
moet er op gericht zijn ontmoeting te stimuleren. We voorzien dan ook voldoende slimme 
verlichting op pleintjes, ontmoetingsplaatsen, straten, voet- en fietspaden en haltes van 
openbaar vervoer. 

 
160 We pleiten voor een verplichte overlasttoets bij de opmaak van nieuwe plannen voor het 

openbaar domein.  Ons beleid houdt zo veel mogelijk rekening met de aanbevelingen van de 
overlasttoets. 
 

161 Er moet opgetreden worden tegen wie verkeersregels overtreedt. De veiligheid van iedere 
weggebruiker staat immers centraal. Ook fietsers en voetgangers moeten de regels naleven. 
In geval van overtreding moet er kordaat worden opgetreden, maar altijd met de nodige 
redelijkheid. 
 

162 Er wordt streng toegezien op discriminatie en racisme, niet enkel in de samenleving maar 
ook binnen het politiekorps. We vinden het bijkomend zeer belangrijk dat het politiekorps 
een afspiegeling is van de superdiversiteit die Mechelen kent.  Dit betekent uiteraard niet dat 
de rekruteringseisen hiertoe worden verzwakt. 
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163 CD&V pleit voor de uitbouw van een cel dierenwelzijn in de lokale politiezone. We koppelen 
dit als nieuwe bevoegdheid rechtstreeks aan een schepenambt. 

164 De afdeling Preventie en Veiligheid is onlosmakelijk verbonden met de afdeling Sociaal Beleid 
en de Sociale Dienst.  We pleiten dan ook sterk voor een afstemming van beleid en overleg 
tussen deze afdelingen.  Ook volgende politiediensten worden hier best rechtstreeks bij 
betrokken :  jeugd en gezin, gebiedsgebonden politiezorg, radicalisering, wijkwerking, 
overlast en slachtofferbejegening.  Formeel en informeel overleg wordt ook gefaciliteerd 
door nabijheid : het is dus wenselijk dat deze afdelingen op één locatie worden 
samengebracht.  Elke afdeling bekleedt hierbij een gelijkwaardige positie. 

165 Mechelen is bekend in binnen- en buitenland voor zijn aanpak van radicalisering.  Door te 
werken aan positieve identiteit en maatschappijvorming (PIM), in plaats van te focussen op 
pure radicalisering an sich, zorgen we er voor dat we jongeren versterken en aanklampend 
kunnen werken. Op die manier kunnen we voorkomen dat jongeren zich uit de samenleving 
zetten.  We willen deze voortrekkerspositie behouden en het PIM-team versterken met 
voldoende jongeren- en gezinswerkers.  

166 Veiligheid hangt dikwijls samen met een gedegen kansenbeleid : wie zich ondersteund weet 
gaat minder snel asociaal gedrag vertonen.  Er zijn in onze stad echter nog steeds mensen die 
geen aansluiting vinden bij de hulpverlening, tewerkstelling, onderwijs, vrije tijd of een goede 
woning.  Straathoekwerk is de geschikte methodiek om die doelgroepen te bereiken.  We 
willen deze werking graag uitbreiden. Op een laagdrempelige manier zoeken we mensen op 
in hun vertrouwde omgeving en we gaan samen met hen op pad naar de gepaste 
hulpverlening.  Ook initiatieven als een time-out-huis worden breder ondersteund. 

167 Drug- en alcoholpreventie begint bij bewustmaking van jongeren over de gevolgen van 
alcohol- en drugsmisbruik.  We hebben daarom aandacht voor detectie en interventie in een 
vroeg stadium. Ook hier is een laagdrempelige begeleiding aangewezen.  Wanneer er sprake 
is van een verslavingsproblematiek willen we inzetten op een geïntegreerde hulpverlening in 
samenwerking met externe partners zoals het CGG en De Sleutel, waarbij werk gemaakt 
wordt van ontwenning, medische zorg, begeleiding naar tewerkstelling, huisvesting en re-
integratie in onze stad. 

168 Mishandeling in al zijn verschijningsvormen moet blijvend onder de aandacht worden 
gebracht. We voeren daarom verscheidene bewustmakingsacties rond intrafamiliaal geweld, 
en voorzien binnen het Sociaal Huis een structurele plaats voor samenwerking met het 
Family Justice Center. 
 

Mobiel 

169 We hebben permanente aandacht voor de verkeersveiligheid van elke weggebruiker, en 
blijven er naar streven om het jaarlijks aantal verkeersdoden en gewonden terug te brengen 
tot nul. 

170 Bijzondere aandacht gaat naar veilig verkeer in de nabijheid van scholen. We waarderen de 
inzet van gemachtigde opzichters : wanneer zij vaststellen dat er regelmatig 
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ongereglementeerde gedragingen, onveilige situaties of verkeersconflicten ontstaan in een 
bepaalde (school)buurt grijpen we als bestuur sneller in. 

 
Meebouwend 

171 CD&V gelooft sterk in het stimuleren van sociale controle en overleg met buurten en 
wijkcomités. Een versterkte band tussen mensen in een buurt zorgt immers voor veiligere en 
aangename buurten en een grotere sociale cohesie. We herwaarderen de wijk- en 
dorpsraden en gaan regelmatig in overleg om te bekijken wat de noden en wensen zijn in een 
bepaalde omgeving. 

172 Ook hier willen we inzetten op het idee van de slimme stad. Digitale technieken stellen 
burgers in staat om informatienetwerken uit te bouwen, maar door het ontbreken van een 
specifieke Mechelse variant ontstaat er momenteel heel wat versnippering. We zijn ons 
tevens bewust van de beperkingen van dergelijk systeem : niet elke oproep is gegrond, en 
interventies door burgers zijn niet altijd zonder gevaar. Het is dus belangrijk dat ook de 
wijkagent een duidelijke rol krijgt binnen het verhaal, en dat iedere burger weet wat hij wel 
of niet mag doen. 

 

Investerend 

173 Tot slot willen we permanent oog hebben voor innovatie bij preventieve of repressieve 
veiligheidsinitiatieven. Daartoe onderhouden we voldoende contacten met andere 
centrumsteden zodat we kunnen leren uit hun aanpak. 
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5.     Economie en werk 
 
De wereld verandert razendsnel. Zo zien we dat de impact van de e-commerce op de handel steeds 
groter wordt, met nefaste gevolgen voor de kernen van onze steden. Door de opkomst van 3D-
printing is er een verschuiving van massaproductie naar gepersonaliseerde productie, waardoor er 
een grotere vraag komt naar kleinere productieruimtes. Het ambacht met haar kwaliteitsproducten 
is aan een serieuze revival bezig. Consumenten gaan op zoek naar het authentieke, het nabije, het 
herkenbare en naar de mens achter een product of dienst. De economie wordt meer en meer 
circulair, het bezit van producten wordt vervangen door het gebruik van diensten. Zo ontstaan 
nieuwe productieprocessen en businessmodellen. 

Door de digitalisering speelt het ondernemen zich af in een geglobaliseerde context. Voor 
internationaal aangestuurde ondernemingen is fysieke verankering vaak een zeer relatief begrip. Het 
is duidelijk dat niet alleen de ondernemers sterk uitgedaagd worden om hun manier van 
ondernemen te herbekijken, ook steden zoeken naar antwoorden : wat moeten ze faciliteren, wat is 
hun rol ? Het zijn vaak mondiale uitdagingen die lokale oplossingen vragen; oplossingen die ook door 
onze stad zullen moeten genomen worden, in samenspraak met de ondernemers. 

Anderzijds blijft werken voor mensen niet alleen een manier om een inkomen te verwerven maar 
een mogelijkheid om zich te ontplooien, een maatschappelijke rol te spelen en bij te dragen tot de 
welvaart.  De stad kan een belangrijke rol spelen als regisseur met het oog op de verhoging van de 
tewerkstellingsgraad in Mechelen :  

 door het  behoud en het aantrekken van ondernemingen, zowel uit de profit- als uit 
de social-profitsector 

 door het faciliteren van sociale economieprojecten 
 door samenwerking met partners uit het onderwijs, VDAB, RESOC, … 
 door een voordelig klimaat te creëren voor zowel de startende ondernemer als voor 

de reeds gestarte ondernemer 

Mechelen heeft een enorm potentieel om ook mensen van buiten de stad aan te trekken.  We 
beschikken over een uniek historisch kader, een aantrekkelijke mix van historische architectuur, 
horeca, evenementen en een ruim winkelaanbod.   Een zo gericht mogelijk aanbod moet de 
verblijfsduur van bezoekers verlengen.   

 

Bruisend 

174 CD&V pleit ervoor om bedrijvige kernen af te bakenen : het zijn plaatsen en sites die 
bedrijvigheid ademen. De oplossing om leegstand tegen te gaan zit niet enkel in een 
concentratie van distributieactiviteiten en kleinhandel, maar ook in een juiste mix van 
bedrijvigheid gelinkt aan nieuwe businessmodellen en productieprocessen. De beleving 
wordt hierdoor opgekrikt en de aantrekking van zulke kernen zal vergroten. 
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175 We willen een lokaal economisch beleid voeren dat een meerwaarde betekent voor 
zelfstandige ondernemers en KMO’S. Een bloeiend handelscentrum is een voorwaarde voor 
een bloeiende stad.  

176 De stad heeft zich verzet tegen shoppingcenters in de buurt van Mechelen. CD&V wil er op 
toezien dat ook ons eigen beleid, zoals het ontwikkelen van een shoppingzone in de lus bij 
Mechelen Noord, geen gelijkaardige negatieve impact heeft op het handelscentrum. 

177 We menen dat er ruimte is om de Mechelse industrieterreinen en de economische ligging 
van de stad beter (internationaal) te promoten en te profileren. Op die manier willen we een 
aantrekkingspool worden voor innovatieve projecten. De relatief vlotte bereikbaarheid van 
de centrale ligging moet natuurlijk verzekerd blijven, daarom zorgen we parallel voor een 
adequaat mobiliteitsbeleid. 

178 Aansluitend zetten we in op het aantrekken en ondersteunen van creatieve economie. Zo 
kunnen we een ander type van bedrijven aantrekken om Mechelen op de kaart te zetten en 
lokale werkgelegenheid verschaffen. We willen wereldwijd het label Made in Mechelen terug 
op de kaart zetten, zoals eertijds met onze meubelmakers, tapijtwevers en beeldhouwers.  

179 Voor de uitbouw van deze nieuwe concepten bieden we als stad voldoende raamwerk 
waarbinnen een kruisbestuiving ontstaat tussen Mechelse studierichtingen, jonge starters en 
PR-bedrijfjes.  

180 Het historisch verleden van de stad is een troef. Door horeca en cultuur te koppelen aan 
winkelen kan Mechelen een multifunctioneel aanbod tot ontspanning bieden. We leggen een 
aparte nadruk op erfgoedzorg als bewuste keuze voor de Mechelse economie. Onroerend 
erfgoed zorgt mee voor het aantrekken van zowel bewoners als bedrijven. Recent onderzoek 
heeft o.m. aangetoond dat de aanwezigheid van erfgoed een impact heeft op de waarde van 
het vastgoed in de directe omgeving.  

181 Om een aantrekkelijk ontspanningsaanbod te creëren zijn shopping en horeca alleen niet 
voldoende.  We vragen het Ondernemershuis en gelijkaardige initiatieven bijgevolg om sterk 
in te zetten op ondernemingen die willen zorgen voor een actieve beleving van de stad. 

 

Zorgend 
 
182 Buurtwinkels spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van de lokale economie.  
 Daarnaast hebben ze ook een belangrijke sociale functie. De stad moet zich daar terdege 
 bewust van zijn bij opmaak en evaluatie van stedenbouwkundige voorschriften, zodat de  
 regelgeving dergelijke initiatieven niet verhindert. 

183 CD&V zet in op diversiteit.  De huidige situatie van de arbeidsmarkt  maakt duidelijk dat elk 
beschikbaar talent nodig is.  Het is dan ook merkwaardig dat verschillende vacatures niet 
worden ingevuld terwijl er heel wat mensen op zoek zijn naar een job. Met respect voor een 
objectieve selectieprocedure ijveren we ervoor dat de samenstelling van het 
gemeentepersoneel de huidige diversiteit in de stad weerspiegelt op alle niveaus.   
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184 We onderzoeken onze aanwervingsprocedures op (onbewuste) praktijken die kansengroepen 
verhinderen in hun participatie en promotie op de arbeidsmarkt. Enerzijds kan de stad zo 
arbeidskansen voor maatschappelijk kwetsbare groepen creëren en een voorbeeld stellen, 
anderzijds is dit een kans om meer verbondenheid te creëren tussen de verschillende 
groepen en het stadsbestuur.  

185 De stad besteedt momenteel verscheidene jobs voor lager geschoold personeel uit aan 
private firma’s. We menen dat dergelijke uitbesteding niet enkel gebaseerd mag zijn op een 
kostenanalyse, maar dat ook de impact op werkzekerheid van bepaalde kansengroepen in 
overweging moet worden genomen. De praktijk leert immers dat het zeer moeilijk is om bij 
dergelijke firma’s te werken onder vast contract, en ook de loonvoorwaarden zijn niet altijd 
optimaal. Een permanente evaluatie van de doorstroom uit de lokale diensteneconomie naar 
het regulier werkcircuit kan voorkomen dat mensen in een cyclus van tijdelijke jobs gevangen 
zitten.  

186 We menen dat mensen die aan het werk worden geholpen langer en beter moeten worden 
opgevolgd, bijvoorbeeld bij het aflopen van een traject artikel 60. Dikwijls is deze eerste 
werkervaring niet genoeg om zich op de reguliere arbeidsmarkt te begeven, en vormen 
andere factoren zoals onvoldoende taalkennis een belemmering bij het solliciteren. Het is 
bijgevolg belangrijk om werktoeleidingsprojecten deel te laten uitmaken van een integrale 
aanpak. Potentiële werkgevers worden verder ondersteund om deze kansengroepen zo goed 
mogelijk in te schakelen in hun onderneming op basis van hun talent. 

187 Mechelen heeft reeds een aantal mooie tewerkstellingsprojecten lopen. CD&V wenst het 
aantal arbeidsplaatsen op peil te houden door de sociale economie te betrekken in 
stadsvernieuwingsprojecten. We denken in de eerste plaats aan uitbreiding van het aantal 
projecten rond fietsmobiliteit : verhuur, onderhoud en fietskoeriers op verschillende plaatsen 
in de stad. Daarbij wordt kwalitatieve begeleiding in functie van doorstroming naar de 
reguliere economie gekoppeld aan een ecologische, sociale en maatschappelijk 
verantwoorde bedrijfsvoering.  Dergelijke projecten geven meteen ook een zinvolle invulling 
aan langdurig leegstaande panden. 
 

Mobiel 

188 Een vlotte ontsluiting van bedrijfsclusters is een must, net als een goede toegankelijkheid 
van bedrijfsterreinen via het openbaar vervoer. De toegangspoorten naar onze 
bedrijventerreinen worden aantrekkelijker gemaakt, wildparkeren maken we onmogelijk. 
Groenbuffers worden maximaal ingevuld. De toegangswegen worden zo aangelegd dat ook 
fietsers hun plaats krijgen, en dat conflicten met woonzones vermeden worden. De ruimtes 
zijn schaars en worden optimaal benut door te verdichten, ook in de hoogte.   

189 We voorzien voldoende bruikbare verbindingen tussen de bedrijfsterreinen uit de stadsrand, 
de centrale vervoersknooppunten zoals de stations en onze city hubs, en de horeca en 
vrijetijdsvoorzieningen in het centrum. 
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190 We willen de problematiek van de leveringen in de bedrijvige kernen aanpakken en 
wegwerken. Ook zijn de bestaande laad- en loszones vaak te klein, en de uurregeling voor 
leveringen in het autoluwe gebied (van 9u tot 11u) staat haaks op het gegeven dat 
handelaars dezer dagen continu moeten kunnen uitleveren. Deze obstakels willen we 
oplossen door de inzet van onze Smart City-technologie en door ingebruikname van 
volwaardige city hubs (zie hoofdstuk mobiliteit). 

191 Momenteel wordt heel wat beleving verwezen naar de stadsrand. Het opsplitsen van een 
stad in functies (vb. shoppen in het centrum, beleven in Nekkerspool, werken in Mechelen-
Noord) is volgens CD&V geen verstandige ruimtelijke ordening. 

192 In ons hoofdstuk mobiliteit maakten we reeds melding van city hubs en hun mogelijkheden 
voor de economie. Ook andere vervoersvormen worden grondig bestudeerd. Mechelen is 
een typevoorbeeld van een stad die ontstaan is door de aanwezigheid van bevaarbare 
wateren, het lijkt ons dus logisch om te onderzoeken in hoeverre de binnenscheepvaart een 
nuttige aanvulling kan zijn op het economisch verkeer. Zoals steeds onderwerpen we onze 
beslissingsvorming steeds aan een grondige milieutest : wat is de impact van scheepvaart op 
het milieu (brandstoffen) en het verkeer (bruggen) ? 

193 We herhalen tot slot het standpunt dat we streven naar een gezonde, efficiënte en duurzame 
mobiliteit die in evenwicht is met de directe impact op de economie. 
 

Meebouwend 

194 De uitbouw van startersinitiatieven (zoals MEST en het OH) moet zo flexibel mogelijk worden 
uitgewerkt. Ook dagdagelijkse beroepen (kapper, pedicure,..) moeten er hun plaats kunnen 
vinden. De bereikbaarheid van de stedelijke inplanting is daarbij van primordiaal belang. 

195 Ook wil CD&V voldoende ruimte voorzien voor de opkomst van nieuwe businessmodellen 
zoals co-working, starterslabo’s en incubatie-initiatieven. De stad kan voor zulke projecten 
intermediair optreden bij het zoeken naar privépartners en kan zelf geschikte huisvesting 
aanbieden. Een aantal te herbestemmen sites, zoals de oude bibliotheek, kunnen plaats 
bieden aan jonge creatieve bedrijven. 

196 CD&V erkent de nood aan een stedelijk of regionaal platform waar de knowhow van de 
lokale diensteneconomie kan worden overgedragen naar de privé, de social profit en lokale 
overheden. Beter begrip van kansengroepen en specifieke methodieken kan de instroom van 
doelgroepmedewerkers in het reguliere circuit vergemakkelijken.  

197 Naar analogie met dergelijk platform willen we werk maken van een B2B-platform van 
bedrijven in en rond de stad, waarbij in lijn met de regelgeving een maximale samenwerking 
tot stand komt tussen de stad en de lokale economie. Zo kan het stadsbestuur samen met de 
ondernemers zoeken naar duurzame antwoorden op maatschappelijke uitdagingen, zoals het 
behalen van milieudoelstellingen en tewerkstelling van doelgroepmedewerkers. 
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Investerend 

198 We vinden het belangrijk dat er een voldoende en gedifferentieerd horeca-aanbod is. Dat 
komt niet enkel de Mechelaar ten goede, het maakt de stad ook aantrekkelijker voor 
buitenlandse zakenmensen en MICE-bezoekers. We zijn dan ook voorstander van het ter 
beschikking stellen van onroerend goed aan concessiehouders, weliswaar onder 
voorwaarden die ook voor de Mechelaar een meerwaarde bieden. 

199 Door een grondige studie van de publieke ruimte en waar nodig in te grijpen in het stedelijk 
weefsel willen we bedrijvige kernen uitwerken waar een mix van klassiek en nieuw 
ondernemerschap gerealiseerd wordt. We beperken ons daarbij geenszins tot het historische 
centrum maar hebben ook aandacht voor opportuniteiten in de deelgemeenten. 

200 Samengevat willen we zorgen voor een goed ondernemersklimaat :  

 belastingen die redelijk zijn en stabiel 
 veiligheid bij het ondernemen 
 vlotte bereikbaarheid van eigen zaak of bedrijf voor klanten en personeel 
 goede dienstverlening door de stad 
 eenduidige en eenvoudige reglementeringen 
 degelijke ondersteuning voor startende ondernemers 
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6.      Land- en tuinbouw 
 
Dankzij de land- en tuinbouw blijft een belangrijk deel van de open ruimte ‘open’ en onderhouden. 
Daarom pleit CD&V voor een dynamische en evenwichtige plattelandsontwikkeling. Eigenlijk vervult 
het platteland drie hoofdfuncties die op een harmonische wijze moeten kunnen samengaan : 

 Het is een gebied om aangenaam te wonen, gedragen door zorg ingebed in een duurzaam 
sociaal weefsel. 

 Het is een gebied om te werken, dat ontwikkelingskansen moet bieden, maar ook 
ontwikkelingskansen moet krijgen. 

 Het is een gebied dat gemeenschapsdiensten verschaft: een mooi landschap, rust en 
verpozing, ontspanning, verrijkende ontmoeting met mensen.  

De stad is het aangewezen beleidsniveau voor integratie van de verschillende invalshoeken en voor 
het op elkaar afstemmen van diverse reglementeringen. Zo wordt een maximale synergie tussen de 
drie genoemde componenten nagestreefd.  

De land- en tuinbouw verdient als belangrijke actor op het platteland bijzondere aandacht en 
ondersteuning. Agrarische bedrijven moeten zowel economisch als maatschappelijk de nodige 
ontwikkelingskansen krijgen. 

 

Bruisend 

201 We willen scholen stimuleren om regelmatig lokale land- en tuinbouwbedrijven te bezoeken, 
om zelf schooltuinen aan te leggen en om kinderen diepgaander kennis te laten maken met 
activiteit op het platteland. Lessen over landbouw voeden een breed interesseveld (biologie, 
aardrijkskunde, geschiedenis, klimaat…) en kunnen bijzonder ervarings- en praktijkgericht 
worden ingevuld. 

202 We bekijken samen met de middenstand hoe we in de verschillende dorpen mini-marktjes 
kunnen organiseren. Ook op die manier zorgen we voor levende dorpskernen waar mensen 
mekaar ontmoeten. 
 

Zorgend 

203 CD&V hecht veel waarde aan het bekendmaken van zorgboerderijen en Groene Zorg als 
volwaardige aanvulling op het bestaande welzijnsaanbod. 

204 We zijn ons ten volle bewust zijn van de economische betekenis van de land- en tuinbouw. In 
haar beleid moet de stad ruimte laten voor toekomstgerichte investeringen. Daarbij mag 
niet te beperkend worden opgetreden. In de ruimtelijke ordening houden we rekening met 
de afbakeningen en typevoorschriften die op Vlaams en provinciaal beleidsniveau worden 
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uitgewerkt. Het opleggen van bijkomende planbeperkingen en het verscherpen van de 
typevoorschriften is niet wenselijk.  

205 Zaken die we absoluut willen vermijden zijn : 

 het uithollen van de agrarische gebieden 
 het opleggen van bijkomende beperkingen of van onhaalbare normen die verder 

gaan dan de best beschikbare technieken 
 het opleggen van extra heffingen en bijkomende administratieve verplichtingen 

206 We willen een vast aanspreekpunt binnen de administratie organiseren zodat de 
administratieve last voor land- en tuinbouwers vermindert. 

207 De zorg voor landschappelijk erfgoed is ook binnen een stedelijke context relevant. Daarom 
werken we een inventaris uit met agrarisch waardevolle gebieden. 

208 CD&V wil een duidelijker beleid in verband met het rooien van bomen, waarbij naast het 
verlenen van de nodige vergunningen zal moeten bekeken worden wat er met de bomen zal 
gebeuren. Daarom pleiten we voor de oprichting van het project ‘Stadshout’, in 
samenwerking met bestaande projecten in Vlaanderen en lokale spelers. Via Stadshout kan 
bepaald worden hoe we waardevolle bomen kunnen gebruiken in lokale projecten om ze zo 
een tweede leven te geven.  

 

Mobiel 

209 Onlangs werd op Mechels grondgebied een eerste tractorsluis geïnstalleerd. Graag bekijken 
we samen met de sector welke plaatsen er bijkomend in aanmerking komen voor dergelijke 
verkeersstop. De ingreep heeft immers meerdere voordelen : er kunnen nieuwe trage wegen 
worden gecreëerd voor fietsers en wandelaars en we verminderen de deelname van 
landbouwvoertuigen in de normale verkeersstroom. 
 

Meebouwend 

210 We willen als stadsbestuur het principe van “een eerlijke prijs voor een eerlijk product” 
hanteren in het eigen aankoopbeleid. Bijkomend hebben veel mensen tegenwoordig een 
uitgesproken voorkeur voor producten uit de korte keten. Het lijkt ons dan ook evident om 
lokale en regionale streekproducten en actief te promoten en te gebruiken bij stedelijke 
evenementen.   

211 We stellen een stedelijk beleid voorop dat streeft naar duurzame ontwikkeling. Dat 
impliceert dat op gelijkwaardige wijze aandacht wordt geschonken aan de sociale, de 
economische en de ecologische dimensies van landelijk Mechelen.  

212 Een groot deel van de gemeentelijke open ruimte wordt bewerkt en beheerd door de land- 
en tuinbouwsector. We hechten dan ook veel waarde aan inspraak vanuit het veld. Hiervoor 
bezorgen we de betrokkenen tijdig voldoende informatie en documentatie, zodat de sector 
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tot een weloverwogen beleidsadvies kan komen. Ook in andere adviesraden (zoals toerisme, 
Minaraad of Gecoro) en bij streekprojecten (zoals regionale landschappen, Leader of 
ruilverkavelingsprojecten) moet de sector zijn rechtmatige rol kunnen opnemen. 

213 Voor mensen die willen tuinieren in onze stedelijke context maken we een spreidingsplan op 
voor volkstuintjes, zodat we weten waar de noden tot eventuele uitbreiding zich bevinden. 
We voorzien ook ruimte voor stedelijke vierkante-meter-tuinen per wijk. 

214 Initiatieven zoals plukboerderijen en hoeveverkoop zijn we zeer genegen. We werken dan 
ook graag mee aan verdere bekendmaking en uitbouw. 
 

Investerend 

215 CD&V vindt het belangrijk dat de bevolking voldoende gesensibiliseerd wordt rond gezonde 
en duurzaam geproduceerde voeding. Verse producten vanuit de streek zijn niet enkel 
lekker en gezond maar ook goed voor het milieu. We werken dan ook graag mee om korte-
keten-voeding beter uit te rollen en verder te ondersteunen.  

216 In onze visie speelt de stad een belangrijke stimulerende en ondersteunende rol in de 
verbreding van land- en tuinbouwactiviteiten. Ook aan imago-ondersteuning werken we 
graag mee. Naast voldoende aandacht voor de activiteiten van Bedrijfs- en Landelijke  Gilden 
is het belangrijk dat het bestuur ook zeer directe steun verleent, bijvoorbeeld door het 
opnemen van thuisverkoop en thuisverwerking in het toeristisch aanbod en door op 
bepaalde (feest)gelegenheden extra kansen te bieden aan thuisverwerkers.  

 
217 De stad kan een goede inpassing in het landschap stimuleren door acties voor 

hoeveverfraaiing op te zetten en door land- en tuinbouwers actief in te schakelen in het 
landschapsonderhoud.  

 
218 Tot slot wil CD&V voldoende oog hebben voor nieuwe activiteiten binnen de agrarische 

sector, met name de ‘groene’ diensten (agrarisch natuurbeheer, landschapsbeheer, 
hergebruik van afvalstoffen…), de ‘rode’ diensten (energieproductie, grondstoffen voor 
biobrandstoffen, biogasproductie…) en de ‘blauwe’ diensten (beheer 
overstromingsgebieden, oeverzones…). 
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7.     Onderwijs en gezinsbeleid 

 
Als eerste Vlaamse stad legde Mechelen de lat tussen de netten gelijk. Er werd een overlegorgaan 
tussen stad en de inrichtende machten opgericht : het Onderwijs Overleg Mechelen (OOM).  In het 
kader van flankerend onderwijsbeleid heeft onze stad een belangrijke regierol. Het volstaat immers 
niet om als lokale overheid louter op basis van signalen her en der projecten op te starten die los van 
elkaar staan.  

De stad heeft een belangrijke ondersteunende rol voor alle onderwijsgeledingen. Het lokale bestuur 
moet zijn flankerend onderwijsbeleid sturen vanuit een overlegde visie :  niet dicterend, maar 
aanvullend en stimulerend. We nemen daarbij het wegwerken van schoolse vertraging en de hoge 
ongekwalificeerde uitstroom als prioriteit, en maken werk van een doorlopende leerlijn van nul tot 
vijfentwintig jaar. 
 

Bruisend 

219 Voor CD&V betekenen Brede-School-projecten, waarbij de school is ingebed in de lokale 
buurt en waarbij alle mogelijke partners uit die buurt binnen de school worden gebracht, een 
grote maatschappelijke meerwaarde.  De school fungeert dan als laagdrempelig 
toegangspunt tot de nodige sociale ondersteuning, zowel naar welzijn als naar ontspanning. 
Zo realiseren we een extra wrap-around-care voor wie het nodig heeft. 

220 Elk kind en elke jongere moet op basis van zijn eigen talenten en passies kunnen 
doorstromen naar een professionele carrière. Er bestaat een sterke relatie tussen de 
onderwijsprestaties van een kind en diens leefomgeving, het is dus belangrijk om te zorgen 
voor een integrale en gecoördineerde aanpak op maat. We doen dit door in te zetten op 
kwaliteitsvolle verbindingen en door het vergroten van leerwinst in een omvattend, positief 
wijktraject.  We betrekken daarbij iedereen die zorg draagt voor het kind. 

221 Vanuit deze wijkgerichte aanpak activeren we een netwerk van organisaties uit verschillende 
beleidsdomeinen die samenwerken rond een gemeenschappelijk doel : de brede 
ontwikkeling van kinderen en jongeren op school en in de vrije tijd. We grijpen de 
leerachterstand en de ongekwalificeerde uitstroom aan door de leefwereld van het kind - 
thuis, school en daarbuiten - maximaal te ondersteunen. Hiervoor willen we echte 
kinderzones uitwerken die werken aan het welzijn van elk kind en elke jongere. 

222 Onderwijs is geen alleenstaand beleidsdomein, en kennisoverdracht is niet langer de enige 
opdracht van scholen. Ook de begeleiding van kinderen en jongeren doorheen het 
maatschappelijk web van vele uitdagingen vergt steeds meer aandacht. De stad heeft 
daarom een belangrijke regierol om verschillende beleidsdomeinen zoals welzijn, cultuur en 
diversiteit nog meer rond onderwijs samen te brengen, en vooral om het onderwijs zelf - dat 
al deze extra taken krijgt - te ondersteunen in die opdracht.  
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223 We zetten de digitale infozuilen ook in voor het verspreiden van informatie over 
vormingsmomenten. 

 

Zorgend 

224 We zorgen voor prenatale en perinatale ondersteuning van gezinnen, en voor de opstart van 
een aanklampende gezinsbegeleiding waar nodig. 

225 Programma’s die inzetten op een vlotte schoolstart van peuters en de begeleiding van hun 
ouders, zoals het project Schooltijd (van het Asiel-, Migratie- en IntegratieFonds),  worden 
voortgezet en uitgebreid.   

226 We zetten in op ouderbetrokkenheid, een element dat wederkerigheid vraagt van zowel de 
ouders als de school. 

227 Op een bemand loket kinderopvang vinden ouders informatie over het aanbod, de prijs, de 
kwaliteit, het IKG-attest en het opvangplan. De werking van het loket is tweeledig : toeleiding 
naar kinderopvanginitiatieven voor nul- tot driejarigen, en toeleiding naar voor- en 
naschoolse opvang. Het loket centraliseert vraag en aanbod en wijst ouders de weg naar een 
beschikbare opvangplaats. Het fungeert tevens als contactpunt voor privé-initiatieven en 
onthaalouders. De loketbediende binnen het Huis van het Kind kan samen met de ouder de 
inschrijving verzorgen, het opvangplan bespreken, de weg wijzen naar flexibele 
opvangmogelijkheden, helpen zoeken naar de nodige documenten of attesten en in kaart 
brengen waar ouders opvang kunnen vinden. Dit loket kan parallel digitaal worden 
uitgewerkt.  

228 Het loket kinderopvang voorziet jaarlijks een gratis verspreide kinderopvangwijzer en kan 
parallel digitaal worden uitgewerkt.   

229 We verhogen de tegemoetkoming voor woensdagnamiddagopvang in de scholen. 

230 De huidige begeleiding van de schoolkeuze voor het secundair onderwijs blijkt onvoldoende 
op maat en te weinig intensief voor de meest kwetsbare leerlingen en ouders.  Kwetsbare 
ouders hebben nood aan diepgaande informatie over hoe het systeem in elkaar zit, welke 
richtingen er zijn, welke consequenties een keuze heeft voor de toekomst en ten slotte ook 
welke richting je kan volgen op welke school.  Dit gebeurt best in een kleinschalige setting. 

231 We laten het Huis Van Het Kind samen met de opvoedingswinkel uitgroeien tot een 
volwaardig gezinscentrum waar alle betrokkenen binnen het netwerk van een kind terecht 
kunnen, en waar verschillende disciplines en professionele organisaties hun rol kunnen 
opnemen. In dat centrum willen we ook ruimte voorzien voor gezondheidsondersteuning en 
medisch advies. Bijkomend kan deze functie ook worden opgenomen door sociale 
assistenten, onderwijsopbouwwerkers en andere brugfiguren. 

232 Wanneer een kind of een jongere met een probleem wordt gesignaleerd dan meldt men dit 
aan het CLB, of begint een leerlingbegeleider rond te bellen tot er hulp beschikbaar is.  Vaak 
wordt er niet echt diepgaand gewerkt, en ouders weten vaak niet waar naar toe omwille van 
de versnippering van het hele welzijnslandschap.  Daarnaast zijn het niet alleen de ouders die 
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niet altijd weten waar ze terecht kunnen, maar ook de leerlingbegeleider. Daarom is het 
noodzakelijk om één duidelijk aanspreekpunt te voorzien, een professionele vriend die 
samen met het gezin en de school op weg gaat.  Deze persoon brengt nadien de nodige 
specialisten aan tafel en zorgt voor casemanagement waarbij de jongere en het gezin de 
gepaste begeleiding krijgen. Het CLB neemt hier een coördinerende rol op voor educatieve 
en pedagogische taken, terwijl Trawant instaat voor de coördinatie van het 
jeugdzorglandschap.   

233 Als centrumstad kent Mechelen in verschillende scholen een harde kern van “moeilijke” 
leerlingen : jongeren die niet meer in een schoolse omgeving functioneren, vervolgens 
vanwege hun gedrag van school worden gestuurd, om tenslotte in een andere school te 
worden ingeschreven waar zich hetzelfde scenario herhaalt. Het zijn de zogenaamde 
“carrouselleerlingen”.  Deskundige begeleiding vindt best plaats in de school zelf, samen met 
leerkrachten, CLB, ouders en andere betrokkenen. CD&V zet in op het verder uitbreiden van 
de methodiek van de onderwijsassistent die aanklampend werkt en inzet op het versterken 
van het netwerk rond de jongere.  

234 Binnen het onderwijslandschap is er tevens weinig ondersteund aanbod voor het lager 
onderwijs in het werken met kwetsbare jongeren. Lagere scholen kunnen deze expertise 
niet of nauwelijks  betalen.  We willen onderzoeken op welke manier we dit financieel 
kunnen ondersteunen. 

235 Voor jongeren wiens schooltraject is vastgelopen voorzien we een schoolvervangende 
dagbesteding met een alternatief programma. Ze krijgen hierbij de kans en de ruimte om, 
vanuit hun talenten en passies, hun verhaal een nieuwe en positieve wending te geven. Een 
goed voorbeeld zijn de zorgboerderijen : vertrouwde plekken met een vast dagritme waar 
zorggasten kunnen werken aan vaardigheden en attitudes. Dit geeft hen voldoening en het 
vergroot hun eigenwaarde. 

236 Als partij stimuleren we het levenslang leren. Ook voor het volwassenenonderwijs willen we 
een regierol opnemen en psychosociale ondersteuning vinden voor sociaal kwetsbare 
cursisten. Daartoe stimuleren we de oprichting van een structureel samenwerkingsverband 
tussen de centra voor volwassenenonderwijs en sociale organisaties zoals het Sociaal Huis, 
met als prioritair aandachtspunt de oriëntatie van burgers, waaronder kansengroepen, naar 
levenslang leren. 

237 We pleiten voor de tewerkstelling van een ervaringsdeskundige door de stad, die een brug 
vormt tussen gezin, school en welzijn. Zo willen we het onderwijzend- en ander 
schoolpersoneel begeleiden om zich meer in te leven in de leefwereld van kwetsbare 
groepen en andere culturen.  

238 Net zoals bij het stedelijk personeel pleiten we voor een lerarenkorps dat de diversiteit in 
onze stad weerspiegelt. 

239 Als bestuur nemen we de regie op bij uitwerking van een geïntegreerd actieplan rond 
schoolse vertraging. We doen dat in samenspraak met alle betrokken partners : scholen, 
LOP’s, CLB’s, de afdeling Samenleving, welzijnsorganisaties,… Tal van initiatieven zoals 
spijbelactieplannen, PrOS-project, Stop 4-7, protocol parket-politie-onderwijs, 
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straathoekwerkers, “brede school”-acties, drugsbeleidsplannen, schoolspotters, mobiel 
jeugdwerk, moeten verder op elkaar worden afgestemd, en voor de groep van de acht- tot 
elfjarigen moet een gepaste aanpak worden uitgewerkt.  

240 We willen vanuit de stad met grote regelmaat ondersteunende initiatieven opzetten waarbij 
we alle scholen uitnodigen om gezamenlijk deel te nemen aan projectweken rond ecologie, 
duurzaamheid, ontwikkelingssamenwerking en klimaat.   

241 We behaalden reeds goede resultaten met het KIVA-project (project tegen pesten). Een 
uitbreiding naar het secundair onderwijs lijkt ons zeer zinvol. 

242 Voorbereidende taalbadklassen en gelijkaardige pop-up initiatieven voor anderstalige 
nieuwkomers willen we graag doortrekken naar lager onderwijs. 

243 We voorzien voldoende stille leerplekken waar jongeren zich geconcentreerd kunnen 
voorbereiden op hun examens, en waar het in groep studeren een extra stimulans kan 
betekenen. 

244 CD&V wil volop inzetten op de talenten van kinderen jongeren en voorziet hiervoor 
talentenfabrieken op verscheidene locaties en voor verschillende disciplines. Op die manier 
bieden we jongeren tevens een niet-schoolse en toch leerzame vrijetijdsbesteding aan. 

245 We spreken ons expliciet uit tegen een algemene middenschool. We willen de eigenheid van 
onze scholen immers maximaal bewaren. 

246 Als ouders de schoolfactuur niet kunnen betalen, willen we als bestuur bijspringen. Ouders 
moeten natuurlijk op hun verantwoordelijkheid worden aangesproken, maar als alle andere 
mogelijkheden uitgeput zijn mogen kinderen nooit het slachtoffer worden van de armoede 
van hun ouders. Onderwijs is een basisrecht.  Het is belangrijk om de tegemoetkomingen van 
het Sociaal Huis in deze materie meer bekendheid te geven. 

247 Mechelen heeft de voorbije jaren de voortrekkersrol genomen in een geïntegreerd 
samenlevingsmodel, waar iedereen thuis is. Herinneringseducatie kan een instrument zijn 
om dit blijvend te realiseren. Via overleg met het onderwijs willen we promoten dat elke 
leerling die afstudeert in het Mechelse onderwijs zowel de Kazerne Dossin als het Nationaal 
Memoriaal Fort van Breendonk heeft bezocht in zijn schoolcarrière.  

 

Mobiel 

248 De vaak mindere mobiliteit van kansarme ouders kan ertoe leiden dat ze hun kleuters minder 
regelmatig naar school brengen als die verder weg ligt. We blijven daarom inzetten op 
communicatie rond tijdig aanmelden, en we hopen dat de recente Vlaamse hervorming ook 
hierbij het gewenste resultaat bereikt. Zo krijgen kinderen meer gelijke kansen op een school 
dicht bij huis. Projecten zoals school in zicht / school in kaart willen we verder ondersteunen 
en verruimen , om de sociale mix vanaf de kinderjaren te versterken. 

249 In de stad zijn vaak complexe processen gaande : nieuwe woonwijken worden opgericht, 
sociale huisvesting wordt gerenoveerd.  Al te vaak wordt vergeten dat deze ingrepen 
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verregaande gevolgen hebben en verdringingseffecten kunnen creëren, ook met betrekking 
tot onderwijskansen van kinderen uit kwetsbare milieus.  We willen hier zeer proactief mee 
omgaan. Dat betekent dat we goed inspelen op de impact van een grote verhuisbeweging op 
bijvoorbeeld de leerlingencapaciteit van de scholen.  

250 Het kamperen voor een school is niet meer van deze tijd. Toh moet iedere ouder moet de 
keuze hebben om zijn kinderen in te schrijven in een school naar keuze. Het bestaande 
aanmeldsysteem met voorrang voor broers of zussen, en indicatorleerlingen blijft behouden. 
Ook de afstand van huis tot school moet in rekening worden genomen : zo beperken we niet 
alleen het pendelverkeer maar wordt ook de sociale inbedding van een kind in zijn directe 
leefomgeving versterkt. We zullen er bijgevolg op toezien dat de nieuwe Vlaamse regelgeving 
de vrije keuze vrijwaart.  

 
Meebouwend 

251 Het OOM moet als advies- en beleidsvoorbereidend overlegorgaan zijn autonoom statuut 
behouden. Binnen dit orgaan neemt de stad een ondersteunende partnerrol op. 

252 De stad moet de samenwerking tussen de lokale bedrijfsorganisaties en de verschillende 
onderwijsgeledingen blijvend promoten. 

253 Op basis van een totaalanalyse willen we bijkomend een regierol opnemen om de 
verschillende effecten van de bevolkingstoename accuraat aan te pakken. Daarom zorgen we 
voor logistieke en inhoudelijke ondersteuning van scholen bij de opmaak van 
capaciteitsuitbreiding op korte en lange termijn : opvolging van de procedure, 
bouwtoelatingen, beschikbare gronden,… 
 

Investerend 

254 Mechelen is een fiere hogeschoolstad. Ons bestuur wil een betrouwbare partner zijn voor de 
hogescholen en wil de verdere uitbouw van hoger onderwijs in Mechelen faciliteren. Door 
werk te maken van een Quadruple Helix innovatiesysteem zorgen we bijkomend voor een 
congruentie tussen bestuur, samenleving, industrie en onderwijs. 

255 Mechelen onderwijsstad betekent ook dat het stadsbestuur de scholen ondersteunt in het 
belang van leerlingen en ouders, door bijvoorbeeld: 

 Een stadstoelage voor het zwembadvervoer en de aanpassing ervan aan de reële 
kostprijs per schooljaar. 

 Tentoonstellingen en theatervoorstellingen eenmaal per leerjaar gratis aan te bieden 
aan Mechelse scholen - ook indien zij niet onder het beheer van de stad zelf vallen (zoals 
Speelgoedmuseum of Planckendael). De stad bemiddelt in elk geval met deze andere 
instanties en organisaties om een aanzienlijk voordeeltarief voor de Mechelse scholen te 
realiseren. 
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 Een toelagereglement uit te werken voor bos- en zeeklassen, waarbij de toelage wordt 
toegekend in functie van de noodwendigheid/doelgroep 

 Het beroep door scholen op de tolkenpool te faciliteren. 
 Een breed overleg over aangepast, haalbaar en comfortabel vervoer voor leerlingen. 
 De progressieve toekenning van kostenvermindering voor gezinnen met recht op 

verhoogde tegemoetkoming. 
 Er voor te zorgen dat voor elke leerling aan de randvoorwaarden (bijvoorbeeld aankoop 

van de nodige schoolboeken) voldaan kan worden via het Sociaal Huis. 

  

256 De stad coördineert en ondersteunt (financieel en/of logistiek) de nu vaak versnipperde 
initiatieven: 

 Uitbreiding van de  bestaande Opvoedingswinkel Mechelen. 
 Bijkomende taalstimuleringsprojecten voor ouders en kinderen, zowel in de school als in 

aparte naschoolse initiatieven.  
 Uitbreiding van het project Spelend Nederlands Leren naar kinderen die reeds langer 

dan twee jaar in het Nederlandstalig onderwijs school hebben gevolgd. 
 Versterken en continueren van huiswerkbegeleidingsinitiatieven. We gaan met scholen 

in gesprek over hun huiswerkbeleid. Studies tonen aan dat huiswerk één van de items is 
die kansarmoede-achterstand in stand houdt. CD&V Mechelen legt bijkomend een 
nieuwe focus op projecten die inzetten op het welbevinden van kinderen op school zoals 
bijvoorbeeld het Buddy-project Mechelen. 

 Acties die ouders sensibiliseren tot meer schoolse betrokkenheid. Daarom willen we de 
werking van het project Schooltijd (cf. art. 225) uitbreiden en opnemen in de 
meerjarenplanning. 
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8.   Jeugd 
 
Mechelen is een kindvriendelijke stad, een bruisende leefomgeving die kinderen en jongeren 
stimuleert tot participatie en actie.  We vinden het belangrijk dat de jeugd zich thuis voelt in de stad.  
Onze jongeren moeten zich kunnen ontplooien op een creatieve en interactieve manier, via 
specifieke ondersteuning en bijzondere stimulansen en met extra aandacht voor kwetsbare groepen. 
Daarom wil CD&V voor iedere wijk en buurt een speel- en jongerenweefsel opstellen waarbij alle 
bestaande en nieuwe noden en opportuniteiten in kaart worden gebracht.   

Ons jeugdbeleid richt zich op alle leeftijdsgroepen, van jonge kinderen tot studenten, en houdt 
rekening met de diversiteit aan jeugdige subculturen. 

We vertrekken vanuit een inclusiviteitsprincipe waarbij alle kinderen en jongeren kunnen 
participeren, ongeacht hun achtergrond of eventuele beperkingen.  Toegankelijkheid is onze 
belangrijkste focus : in de praktijk merken we immers dat maatschappelijk kwetsbare groepen 
dikwijls nog ondervertegenwoordigd zijn in het reguliere aanbod van jeugdverenigingen en -
activiteiten.  We bouwen daarom het sociaal beleid met verregaande inspanningen inzake 
participatie, betrokkenheid en duurzaamheid verder uit (onder het bestaande label Jeugdwerk voor 
Alleman). Een bijzondere aandacht moet gaan naar de financiële drempel tussen het aanbod en 
kinderen uit gezinnen in armoede 

Jeugdbeleid gaat over alle domeinen heen. CD&V werkt daarom aan een duidelijke afstemming 
tussen onderwijs, cultuur, sport, welzijn (kinderopvang) en jeugd. We willen al deze beleidsdomeinen 
permanent rekening laten houden met alle kinderen en jongeren. 

Naast de meer klassieke jeugdactiviteiten gaan we blijvend op zoek naar nieuwe manieren om 
jongeren te prikkelen. We willen ze uitnodigen tot maatschappelijke participatie en actief 
burgerschap. Om ook maatschappelijk kwetsbare groepen te bereiken is er nood aan een voldoende 
divers jeugdaanbod en een aanpak die nauw aansluit bij hun leefwereld.  

Iedereen is het ermee eens dat een kind moet kunnen spelen, maar het lijkt wel alsof dat altijd moet 
op afgebakende terreinen.  Jeugdig gedrag wordt immers snel als overlast ervaren. We willen 
kinderen en jongeren ook in het openbaar domein de ruimte te geven om jong te zijn, met begrip 
voor hun leefwereld en in dialoog met de buurt. Zo werken we aan een samenleving die kinderen en 
jongeren aanmoedigt in plaats van ontmoedigt. 

We erkennen en ondersteunen jongereninitiatieven om wat ze doen, niet om wie ze zijn of onder 
welke jeugdwerkvorm ze vallen. Een jeugdhuis dat bijvoorbeeld vooral jongeren met Afrikaanse roots 
aantrekt, zorgt voor een verbreding van het bestaande aanbod en heeft dus bestaansrecht (of beter: 
bestaansnoodzaak) op zich. 
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Bruisend 

257 Wij willen het jeugdtoerisme stimuleren in Mechelen.  Daarvoor maken we een centrale 
databank met alle overnachtings- en uitgaansmogelijkheden.  

258 Een gratis jaarlijkse jongerengids geeft alle Mechelse jongeren de verzamelde informatie 
over ondersteuning (subsidies, uitleendienst), beschikbare ruimte (fuifzalen, jeugdhuizen, 
verblijfscentra) en het bestaande aanbod aan activiteiten. We werken deze informatie ook 
uit in een digitale jongeren-app. 

259 Natuurlijk maken we ook optimaal gebruik van social media.  We ontwikkelen een 
tienercommunicatielijn waardoor jongeren goesting krijgen om actief deel te nemen aan een 
divers vrijetijdsaanbod in Mechelen. 

260 We brengen de hele jeugdruimte en het spelweefsel in kaart via jeugdmaps.be. Daardoor 
kunnen we analyseren op welke plaatsen er (on)voldoende aanbod is.  

261 We bouwen de speelprikkels verder uit over heel de stad, niet enkel op drukkere plaatsen 
zoals bijvoorbeeld de Grote Markt, de IJzerenleen en de Vismarkt maar ook in de wijken en 
dorpen. Langsheen deze prikkels kunnen gezinswandelingen worden georganiseerd. 

262 We blijven zorgen voor meer groene ruimte in de stad waar kinderen kunnen spelen en 
betrekken de kinderen bij het ontwerpen van deze groene ruimtes zodat deze op maat 
worden gemaakt. 

263 We voorzien, verspreid over de stad, een aantal muren/grote panelen waarop 
graffitikunstenaars hun kunst kunnen uitleven. Deze worden periodiek door de stad opnieuw 
gewit. 

264 We creëren een klimaat voor een gevarieerd uitgaans- en studentenleven, met respect voor 
de omgeving en met nadruk op veiligheid.   Voldoende middelen moeten worden ingezet om 
fuiven veilig te laten verlopen en om de veiligheid van de uitgaanders te waarborgen. 

265 We geven min-18-jarige Mechelaars gratis toegang tot de stadsmusea. 

 
Zorgend 

266 We zorgen als bestuur regelmatig voor preventieve doorlichtingen van alle jeugdlokalen, 
zowel naar inbraak- als brandveiligheid, en werken suggesties uit ter verbetering.  

267 We nemen in de besluitvorming rond openbaar domein of milieu steeds de noodzakelijke 
behoefte van jeugdbewegingen aan speelruimte in overweging: speelweides en -bossen zijn 
een noodzakelijke toevoeging aan de kleinere groene ruimtes in de stad. 

268 We stimuleren en faciliteren de werking van jeugdbewegingen die een belangrijke rol spelen 
in het betrekken van kansengroepen.   
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269 We onderzoeken of het mogelijk is reductiesystemen te veralgemenen zodat jeugd-, 
jongeren-, en culturele werkingen betaalbaar blijven voor alle Mechelse jongeren. 
 

270 We bouwen de jeugddienst uit tot een volwaardig aanspreekpunt om verenigingen te wijzen 
op wat andere gemeentelijke diensten of organisaties voor hen kunnen betekenen. 

271 We stimuleren en ondersteunen projecten die jeugdvereenzaming willen tegengaan. 
 

Mobiel 

272 We bouwen meer fietsstallingen en zorgen voor veilige en goed onderhouden fietsroutes 
naar Mechelse scholen en verbeteren de verkeersveiligheid naar en rond jeugdlokalen. 

273 Bijkomend willen we voldoende middelen vrijmaken voor een degelijke fietseducatie, ook in 
de hogescholen.  

274 Goede jeugdruimte is niet los te koppelen van alle andere ruimte in de gemeente. 
Jeugdlokalen horen thuis in de buurt, niet in een uithoek van het dorp of de stad. Ze maken 
immers deel uit van een breder jeugdnetwerk dat verbinding maakt tussen verschillende 
groepen jongeren, de buurtbewoners en organisaties.  

275 We zorgen voor veilige en vlotte verbindingen vanuit de wijken naar de jeugdsite Transit M. 
 

Meebouwend 

276 We betrekken de jeugdraad bij het bepalen van de subsidiecriteria. Zij hebben immers een 
beter beeld op wat er leeft bij de Mechelse jeugd. Dat geeft een meer uitdagend en toch 
gedragen subsidiebeleid.  

277 We zorgen voor begrijpelijke communicatie en vertalen de inhoud van alle beleidsdomeinen 
op maat van kinderen en jongeren.  Jeugdwerkingen moeten eenvoudig toegang krijgen tot 
de informatie over bepaalde regelgeving en ondersteuning om die regels op een 
laagdrempelige manier te kunnen hanteren.  Ook hier kunnen we gebruik maken van onze 
jongeren-app. 

278 We streven naar een eenduidig, overzichtelijk en jeugdvriendelijk beleid.  Als er toch regels 
nodig zijn, worden jongeren zo veel mogelijk betrokken bij de opmaak ervan.   

279 We zien het als de taak van een jeugdconsulent om mee voor de realisatie van een goed 
draaiende jeugdraad te zorgen, en samen met hen na te denken over 
participatiemogelijkheden waarmee we alle kinderen en jongeren een stem geven. 

280 Een goed draaiende jeugdraad en jeugddienst kunnen actief meedenken hoe de instroom 
van kansengroepen in het jeugdwerkingsaanbod vergroot kan worden. 
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281 Ook niet-georganiseerde jongeren moeten gemakkelijk de weg vinden naar advies en  
ondersteuning van de jeugddienst. 

 
Investerend 

282 We voorzien werkbare budgetten voor ondersteuning, vorming, inhoudelijke werking en 
infrastructuur. 

283 Qua infrastructuur blijven we inzetten op veilige en energiezuinige jeugdlokalen. 

284 De bestaande jeugddienst is niet erg zichtbaar, waardoor de indruk ontstaat dat er weinig 
voeling is met het jeugdige middenveld. CD&V wenst een breder en functioneler 
jeugdontmoetingscentrum te creëren : 

 met een goed draaiende en actieve jeugddienst 
 met aantrekkelijke en laagdrempelige eerstelijnsvoorzieningen waar kinderen en 

jongeren met vragen of problemen terechtkunnen - los van in welk beleidsdomein hun 
vragen thuishoren 

 Dit  centrum willen we interactief maken, met o.m. een multimediazaal, zachte horeca 
waar jongeren een drankje kunnen nuttigen, een eerstelijnsbalie,… 

 De jeugdconsulent en andere medewerkers op de jeugddienst kunnen belangrijke 
spilfiguren met doorverwijsmogelijkheid zijn bij het opvangen van specifieke persoonlijke 
problemen 

285 Jeugdhuis ROJM is een goed voorbeeld van een geïntegreerde jeugdwerking, waar 
ontspanning en begeleiding mekaar ontmoeten. Graag zien we H30 en andere initiatieven 
meer in die richting evolueren. 

286 Door het strakke kader van een outputgericht subsidiemodel los te laten en in dialoog te 
gaan met jongeren over hun eigen ambities heeft de stad de sleutel in handen voor een 
bloeiend netwerk van jongerenplekken in onze superdiverse samenleving. Een subsidiemodel 
dat ontstaat uit dialoog en wederzijds partnerschap zorgt voor een inhoudelijk sterkere 
jeugdwerking met een breder scala aan activiteiten.  
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9.   Ouderenbeleid   

 
CD&V wil op alle domeinen een leeftijdsvriendelijk beleid. Ons bestuur zal dus steeds de aandacht 
voor ouderen insluiten op alle gebied : toerisme, sport, cultuur en levenslang leren, wonen, 
mobiliteit en verkeer, veiligheid, ruimtelijke ordening, informatie en communicatie…  

De wijze waarop de stad is ingericht en functioneert moet mensen uitdagen om deel te blijven 
nemen aan het samenleven. Ons gemeentelijk beleid kan hiertoe de voorwaarden scheppen bij de 
inrichting van de publieke ruimte, door het creëren van betrokkenheid bij via goed werkende 
adviesorganen en door het informeren van en communiceren met de ouderen.   

De vergrijzing heeft een grote impact op de woningmarkt. Nu reeds moet worden ingespeeld op die 
toekomstige ontwikkeling :  met aandacht en financiële steun voor de aanpassing van woningen, met 
stimuli die mensen er toe aanzetten een huis te bouwen dat aangepast blijft als men ouder wordt, 
met de planning en bouw van zorgwoningen en assistentiewoningen.  

De meeste mensen willen thuis blijven wonen in hun oude dag. Het belangrijk dat de stad en het 
Sociaal Huis, in samenwerking met partners in de sociale huisvesting, een beleid uitwerkt dat oog 
heeft voor tal van preventieve maatregelen om thuis wonen zo lang mogelijk haalbaar te houden.  
 

Bruisend 

287 Ouderen hebben baat bij een buurteconomie. Deze verkleint de vereenzaming en zorgt voor 
regelmatig contact met andere mensen. Dit geldt eveneens voor de andere sociale 
kenmerken van hun buurt, zoals ontmoetingsplaatsen, buurtfeesten of publieke 
dienstverlening. We willen deze economie actief faciliteren vanuit het stadsbestuur. 

288 We geven ouderen uit de dorpen een aantal keer maal per maand de gelegenheid om een 
warme maaltijd te gebruiken in het dorpshuis. 

289 Onze Slimme Stad wil ook de oudere generaties bereiken. Daarom brengen nieuwe digitale 
technieken ook binnen in de ouderenzorg. Het project van de virtuele fietsroutes, waarbij 
bewoners van een rusthuis virtueel kunnen rondfietsen in hun stad, was reeds een succesvol 
voorbeeld. 

290 We stemmen alle actoren met een vormingsaanbod voor senioren (lokale dienstencentra, 
verenigingen, Vormingplus, CVO,…)  beter op mekaar af, en hebben daarbij oog voor 
belangrijke thema’s zoals verkeer, gezondheid, diversiteit, benoveren, dementie en 
digitalisering.  

291 Verenigingen die dat wensen willen we de kans geven om vertrouwd te raken met de UiT-
databank. Ook de voordelen van de UiT-pas, al dan niet met kansentarief, kunnen nog 
sterker in de verf worden gezet. 
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292 We zorgen voor een betere verspreiding en bekendmaking van het culturele en sociale 
aanbod in de dienstencentra, op een manier die zo veel mogelijk senioren bereikt. 
 

Zorgend 

293 Het onveiligheidsgevoel van vele ouderen is niet steeds onterecht. We willen daarom werk 
maken van voldoende veiligheid op straat : wegpiraten (op auto, fiets of bromfiets), 
agressievelingen  en gauwdieven moeten streng worden aangepakt. 

294 We zorgen voor een weloverwogen plaatsing van zitbanken : een bank in de schaduw van 
een boom is leuk in de zomer, maar minder handig in de herfst (wegens het vallen van de 
bladeren). Afhankelijk van de locatie kiezen we voor banken met leuning (voor ouderen) of 
zonder leuning (voor jongeren, wegens verkeerd gebruik van de leuning). 

295 In het woonbeleidsplan wordt expliciet aandacht besteed aan de noden en behoeften van 
een ouder wordende bevolkingsgroep, aan de samenhang tussen wonen en woonomgeving 
en aan de zorgvraag in de omgeving van de zorgbehoevende. 

296 We maken werk van diversiteit in de ouderenzorg. Het is aangewezen dat ook 
zorgverstrekkers een beter inzicht krijgen in de gewoontes en gebruiken van ouderen met 
een andere culturele achtergrond. 

297 Bij de ouderentelefoon kan iedereen informatie vragen over zorg en opvang van ouderen in 
Mechelen. Men kan er ook terecht voor praktische informatie over het aanpassen van 
woningen en voor preventieve informatie over brand, verkeersveiligheid, giftige stoffen, 
valgevaar, inbraak,… 

298 Nog meer dan anderen voelen ouderen zich thuis in een veilige, nette leefomgeving. Dat 
impliceert voldoende onderhoud van het openbaar domein (met speciale aandacht voor 
buurtwegen) en een adequate aanpak van overlast. 

299 Specifiek voor ouders en grootouders met spelende kinderen voorzien we sanitaire 
voorzieningen in de buurt van parkjes en speeltuinen waar geen horeca gelegen is. 

300 We voorzien voldoende schaduwrijke zones, bijvoorbeeld door het planten van bomen. 

301 Door permanentie op vaste dagen en uren in de dorpshuizen voorzien we een betere 
dienstverlening en betere toegang tot administratieve en sociale bijstand. Ook een mobiel 
dienstenloket behoort tot de mogelijkheden. 

302 We voorzien een Nederlandstalige defibrillator aan elk dorpshuis en richten op regelmatige 
tijdstippen vormingsmomenten in voor verenigingen. 

303 We hebben blijvend aandacht voor personen met dementie. De werking van ’t MoNUment 
wordt verder uitgebouwd en ondersteund. 
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304 Ook depressie bij ouderen is een fenomeen waar we meer aandacht willen voor hebben. Het 
is belangrijk dat hulpverleners en maatschappelijke diensten deze psychische toestand tijdig 
kunnen detecteren en dat ze adequaat kunnen ingrijpen. 

305 Voldoende aandacht moet uitgaan naar het ondersteunen van mantelzorgers. Daarom 
bouwen we een netwerk uit met buurtgerichte ondersteuning, waar voldoende faciliteiten 
zijn om bij te scholen of stoom af te laten en waar ruimte is voor uitwisseling van 
persoonlijke ervaringen.  

306 Mantelzorgers krijgen momenteel een stedelijke premie van 25 euro per maand. We willen 
dat deze behouden blijft wanneer de zorgbehoevende opgenomen wordt in een woon-en 
zorgcentrum. We onderzoeken tevens toekenning van de premie voor mantelzorgers die 
zorgen voor hulpbehoevenden onder de 18 jaar. 

307 Door ouderen te leren omgaan met sociale media brengen we ze uit hun isolement en 
hebben ze makkelijker toegang tot informatie over vormingsmomenten en het 
cultuuraanbod. 

308 Verder zorgen we mits brede verspreiding van een folder voor een duidelijk overzicht van de 
openbare digipunten waar mensen zonder internet of computerkennis terecht kunnen. Deze 
digipunten moeten voldoende verspreid liggen over het grondgebied, zodat mensen er in 
hun eigen buurt gebruik kunnen van maken. Bij gebrek aan locatie kan op vaste dagen een 
mobiele unit worden ingezet.  

309 Naast het aanbieden van voldoende Digipunten op openbare plaatsen blijven we de 
stedelijke loketfuncties behouden. We zorgen ook voor voldoende zitdagen in de wijken en 
dorpen. 

 
Mobiel 

310 De (her-)inrichting van straten en pleinen, stoepen en oversteekplaatsen moet  systematisch 
getoetst worden op de toegankelijkheid voor mensen die zich iets minder snel en vlot 
bewegen. Dat betekent onder meer goed onderhouden en vlakliggende voetpaden, geen 
hoge stoepen, afgeschuinde oversteekplaatsen. Het betekent ook een betere controle op het 
herstel van voetpaden nadat ze zijn opengelegd door nutsbedrijven, en op het vrijwaren van 
voetgangersstroken die frequent door fietsers worden gebruikt. 

311 De binnenstad, de stadsdiensten, gezondheidsvoorzieningen en openbare diensten moeten 
makkelijk bereikbaar zijn, ook voor minder mobiele ouderen. Onze voorkeur gaat hierbij uit 
naar openbaar vervoer. 

312 We zorgen voor een betere afstemming tussen de verschillende vervoersmogelijkheden: 
openbaar vervoer/de lijn, minder-mobielencentrale, taxi’s met taxicheques, fietsriksja’s. 

313 Zowel de ziekenhuizen, het sociaal huis als het kerkhof moeten vanuit elke wijk en elk dorp 
te bereiken zijn met openbaar vervoer of met een betaalbaar en eenvoudig alternatief. 
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314 Het avondlijk vervoer van en naar de binnenstad vanuit en naar de deelgemeenten willen we 
beter uitwerken. Momenteel is er na theatervoorstellingen geen (openbaar) vervoer, en 
taxi’s zijn niet altijd bereid om deze korte ritten uit te voeren. 

315 We geven deelnemers aan activiteiten van de dienstencentra de mogelijkheid om digitaal in 
te schrijven en giraal te betalen, zodat zij zich daarvoor niet extra moeten verplaatsen.  

316 Fietskoeriers kunnen voor veel ouderen een praktische hulp betekenen, mits ze betaalbaar 
zijn voor mensen met een lage uitkering of een klein pensioen. Bijkomend zorgen zij mee 
voor extra sociaal contact. Indien ze betrokken worden bij de werking van het Sociaal Huis 
kunnen ze gevallen van eenzaamheid of sociaal isolement signaleren. 

 
Meebouwend 

317 Ouderen moeten hun kennis en ervaring actief kunnen inzetten door deelname aan 
adviesraden, gemeentelijke adviescommissies (vb. mobiliteit) evenals raden van bestuur van 
gemeentelijke voorzieningen.  

318 We stimuleren en ondersteunen projecten die vereenzaming willen tegengaan. 

319 We hechten enorm veel waarde aan de kracht van het middenveld. Daarom willen we gericht 
luisteren naar de adviezen van SARS en SARPH. Een onderbouwd en tijdig antwoord van het 
stadsbestuur op door SARS en SARPH gestelde vragen is een absoluut minimum. 

320 We zetten voor het vrijetijdsaanbod voor senioren meer in op samenwerking met de 
ouderenverenigingen, en we stemmen het vrijetijdsaanbod van de dienstencentra beter af 
op dat van de ouderenverenigingen. 

 
Investerend 

321 De bestaande dienstverlening in woonzorgcentra willen we volledig behouden. Zowel in de 
thuiszorg als in de residentiële zorg bouwen we samen met social-profitorganisaties 
bijkomende dienstverlening uit. Het aantal beschikbare plaatsen in woonzorgcentra en 
thuiszorginitiatieven moet verder worden verhoogd.   

322 We zorgen met de bouw van serviceflats en woonzorgcentra voor de uitbouw van sociale 
voorzieningen in iedere wijk, zodat ouderen in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven 
vertoeven.  

323 We onderzoeken de haalbaarheid tot het openen van nieuwe dienstencentra, bijvoorbeeld 
in de driehoeken Battel-Heffen-Leest en Pennepoel-Nekkerspoel-Nieuwendijk. 

324 We behouden de bemande loketfuncties bij het invoeren van digitale loketten, om mensen 
die slecht met een computer overweg kunnen niet uit te sluiten van een doeltreffende 
dienstverlening. 
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325 We zorgen voor een integrale en ruimere toegankelijkheid van dorpshuizen en 
vergaderruimtes. 
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10.   Personen met een beperking 

 

 

326 De problematieken waar ouderen mee te maken hebben gelden ook grotendeels voor 
personen met een beperking. Sociaal isolement, problemen met fysieke toegankelijkheid, 
gebrek aan aangepaste culturele initiatieven, depressie, onvoldoende opvangmogelijkheden, 
thuisverzorging, gebrek aan informatie, moeilijkheden met digitale technieken,… Omdat we 
hun eigenheid erkennen worden deze mensen hier apart vermeld. We vinden het evident dat 
alle maatregelen uit het vorige hoofdstuk ook met voldoende zorg specifiek op hun maat 
worden uitgewerkt. 
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11.   Sport 

 
Sporten is gezond en moet toegankelijk zijn voor iedereen. Ons streefdoel is een laagdrempelige 
toegang tot  actieve sportbeoefening in optimale en kwalitatieve omstandigheden.  

Sport is ook een manier om te verenigen : samen sporten brengt mensen met elkaar in contact.  
Lokale gemeenschappen worden versterkt door sportfaciliteiten in de nabije buurt.   

Ons sportbeleid wil ook voldoende mogelijkheden creëren voor bijzondere doelgroepen zoals 
senioren, kansarmen of personen met een handicap.  Zo gebruiken we sport als extra hulpmiddel 
voor sociale integratie. Wanneer gescheiden sporten (op basis van geslacht)  een opstart kan zijn 
naar een reguliere sportclub zijn we bereid dat te faciliteren. 

Vele sportverenigingen worden gedragen door vrijwilligers wiens inzet we maximaal willen 
ondersteunen. Daarom zorgen we ervoor dat ze maximaal ondersteund worden door de sportdienst 
en de sportraad, en dat er ruimte is voor overleg. Ook voor de noden van sporters die niet 
georganiseerd zijn in een vereniging hebben we voldoende aandacht.    

 

Bruisend 

327 CD&V wil alle Mechelaars de mogelijkheid bieden om een brede waaier aan sporten te 
beoefenen.  Daarom willen we een sportkaart invoeren: een kaart voor 10 verschillende 
sporten, verspreid over een 50-tal sessies. Met deze kaart kan je ook eenvoudig 
sportterreinen of -zalen reserveren. 

328 We moedigen zowel competitie- als recreatiesport aan, en voorzien de nodige faciliteiten 
voor zowel sportclubs als individuele sportbeoefenaars.  

329 Sportieve stadsevenementen, zoals Dwars door Mechelen of de Homeless Cup, willen we 
blijvend stimuleren. Ook het jaarlijkse beachvolleybaltoernooi op de Grote Markt is een vaste 
waarde die behouden moet blijven. 

 

Zorgend 

330 Het huidig aanbod voor de UiT-pas bevat in Mechelen voornamelijk cultuur.  We pleiten er 
voor dat het zich in de toekomst ook meer op sport richt.  Op die manier vinden ook mensen 
die recht hebben op kansentarieven gemakkelijker hun weg naar een gezonde 
levenshouding met voldoende beweging. Een automatische toekenning van de UiT-pas aan 
alle rechthebbenden is wenselijk. 

331 We willen er op toezien dat de stad al haar sportvoorzieningen tegen de laagst mogelijke 
prijs ter beschikking stelt van bewoners, verenigingen en clubs.  
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332 Ons beleid heeft bijzondere aandacht voor 12 tot 16-jarigen. De kans op afhaken blijkt bij 
hen het grootst te zijn. 

333 Buurtsport zet in op het stimuleren en het bevorderen recreatieve sportbeoefening in de 
eigen wijk, met een gerichte focus op die doelgroepen die minder tot sporten komen : 
mensen in kansarmoede en diversiteit, met een speciale aandacht voor kinderen en 
jongeren.  Buurtsport zet in op het bevorderen van sociale cohesie in de wijk, het 
kennismaken met verschillende sportdisciplines en de toeleiding naar reguliere sportclubs.  
Om de kracht van buurtsport volledig tot uiting te laten komen is het belangrijk om  
voldoende mankracht te voorzien.  We stellen hiervoor een buurtsportcoördinator en drie 
buurtsportcoaches aan.  

334 Daarnaast laten we de buurtsportactiviteiten mee begeleiden door street action coaches.  
Dit zijn jongeren die zelf het initiatief nemen om een sportaanbod uit te werken en te 
begeleiden voor andere jongeren.  Ze leren hierdoor initiatief en verantwoordelijkheid op te 
nemen en volgen hiervoor een begeleiderscursus.  Dit kunnen ze later meenemen als 
meerwaarde op hun CV. 

335 CD&V Mechelen wil de clubondersteuning voor maatschappelijk geëngageerde 
sportorganisaties uitbreiden en structureel inbedden.  Structurele coaching werkt immers de 
kwetsbaarheid van kinderen en jongeren weg en werkt voor alle deelnemers 
emancipatorisch.   

336 Het project ‘bewegen op verwijzing’ wordt opgenomen in de meerjarenplanning van de stad.  
Soms hebben mensen een extra stimulans nodig om meer te bewegen en aan zijn of haar 
gezondheid te werken.  Een verwijzingsbrief van een arts kan zo’n extra stimulans zijn.  

337 Het aanbod van de sportverenigingen is soms te weinig bekend bij senioren. We zorgen voor 
een betere afstemming tussen de sportraad, de sportverenigingen en de 
seniorenverenigingen. 
 

Mobiel 

338 Om de toegankelijkheid te verhogen creëren we kwalitatieve sportfaciliteiten, verspreid 
over de stad, de wijken en de buurten. We bekijken ook waar we kunnen samenwerken met  
andere actoren, bijvoorbeeld de scholen. Zij beschikken dikwijls over een degelijke 
sportinfrastructuur die enkel overdag wordt gebruikt, en die ’s avonds ter beschikking kan 
worden gesteld van de buurt. 

 

Meebouwend 

339 CD&V wil een stedelijke sportdag organiseren waarbij alle Mechelse sportverenigingen de 
kans krijgen om promotie te maken.  Elke Mechelaar kan op die dag deelnemen aan 
verschillende sportactiviteiten en in contact komen met allerlei minder bekende sporten. 
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Investerend 

340 De sportvelden aan de Uilmolenweg worden uitgebouwd tot een innoverende sport- en 
recreatiesite waar in samenspraak met de huidige sportclubs naar een optimale invulling 
wordt gezocht. We zoeken er ook ruimte voor de aanleg van een Finse piste.  

341 Sportprikkels verspeid over het hele grondgebied van Mechelen kunnen mensen er toe 
aanzetten om de voldoende te bewegen. We overwegen bijvoorbeeld de installatie van 
groepjes openbare fitnesstoestellen in de wijken en dorpen. Zo stimuleren we niet enkel een 
actieve levensstijl maar zorgen we ook voor extra sociaal contact in de buurt. 

342 Een belangrijk aspect is het opleiden en begeleiden van kinderen en jongeren, wat niet altijd 
evident is zonder financiële middelen. Samenwerking tussen verschillende clubs kan er voor 
zorgen dat het kostenplaatje betaalbaar blijft. Toch willen we ook individuele sportclubs de 
kans geven om zich professioneler uit te bouwen en het niveau te verhogen. Vaak impliceert 
dit voldoende subsidiëring, maar ook hier kunnen de nodige stimulansen naar samenwerking 
en schaalvergroting een oplossing bieden. 

343 Het bestaande zwembad aan de Geerdegemvaart heeft zijn houdbaarheidsdatum bereikt. 
Het blijft evenwel belangrijk dat elke Mechelaar gemakkelijk toegang heeft tot zwemwater in 
de buurt. In de plaats van renovatie pleiten we voor nieuwbouw, al dan niet met de private 
sector. 
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12.   Toerisme 
 
Toerisme is een snelgroeiende economische activiteit die zorgt voor werkgelegenheid, welzijn van de 
inwoners en een positieve uitstraling van de stad.  Een positieve uitstraling zorgt er mee voor dat 
inwoners fier zijn op hun stad en versterkt de eigen gemeentelijke identiteit.  Wanneer onze stad 
voldoende toeristisch attractief is schept dit bovendien veel kansen, zowel voor het bestuur als voor 
de bevolking.  Een goede citymarketing zet een stad op de kaart en werkt versterkend. Dit vereist 
niet alleen een ruime en goede promotie van de lokale troeven, het vraagt ook de nodige 
overheidsinspanningen met betrekking tot het behoud van het aanwezig erfgoed, het onderhoud van 
wegen, fiets- en wandelpaden, bewegwijzering enzovoort. 

Het aanbod moet kwaliteitsvol, toegankelijk en duurzaam zijn. We willen dit stimuleren via subsidies 
en premies, via het geven van erkenningen en labels en via sensibilisering en communicatie.  Een 
dagje uit of een geslaagde vakantiebeleving betekent heel wat : we moeten dus verder durven kijken 
dan enkel economisch rendement. Daarom is een klantgerichte dienstverlening belangrijk en moeten 
we drempels die kansengroepen ervaren in het Mechels toeristisch aanbod verminderen.   

Om al deze redenen wil CD&V werk maken van een meer doelgerichte en planmatige toeristische 
aanpak. We doen dit in samenwerking en in overleg met bestaande partners, zoals houders van 
gastenkamers, kampeerverblijven, vakantiewoningen, hotels, jeugdverblijven, hostels, attracties, 
medewerkers van toeristische infokantoren, reisleiders, gidsen, organisatoren van evenementen en 
organisatoren van reizen. 

CD&V Mechelen wil ten volle inspelen op de pijlers van Toerisme Vlaanderen : 

 Mechelen wordt een verhaal: de bezoeker staat centraal 
 Mechelen is een reputatie: baanbrekend vakmanschap 
 Mechelen is een place to come: duurzame groei 
 Mechelen is een place to meet: meetingindustry 
 Mechelen is een place to be: klanttevredenheid 

 

Bruisend 

344 Mechelen zet niet alleen in op permanent toerisme maar ook op tijdelijke trekkers: festivals, 
topfestivals (Keizer-Karelfeesten, stad in vrouwenhanden, Maanrock,…) 

345 Op vlak van jeugdtoerisme/ schooltoerisme willen we heel wat ondernemen: Mechelen als 
ideale stad voor schooluitstappen, verder promoten van de jeugdherberg, organiseren van 
museumklassen, sportklassen, boerderijklassen, … 

346 We zetten in op een stijging van het aantal bezoekers, zowel op vlak van dagtoeristen als 
van verblijfstoerisme.   
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347 Ook willen we het onderbelichte watertoerisme meer in de kijker zetten: binnenvaart 
(voldoende aanlegkades), woonboten, De Nekker als watersportcentrum,… 

348 Mechelen is meer dan enkel een historische stad. Ook andere aantrekkelijke aspecten 
verdienen een gerichte marketing. De stad heeft voor elk wat wils : er zijn heel veel mooie 
plekjes waar men tot rust kan komen, we hebben zeer mooie natuurgebieden, we zijn een 
aangename winkelstad, we hebben een ruim aanbod aan horecazaken en ook kinderen en 
jongeren krijgen hun plaats in de stad.   

349 Een zelfde aandacht gaat naar de promotie van bezienswaardigheden in de stadsrand. Deze 
kunnen bewegwijzerd worden vanuit het centrum van de stad. 

350 We zijn er van overtuigd dat ook lokale initiatieven bijdragen tot het toeristisch aanbod. 
Daarom werken we stedelijke promotiecampagnes uit voor onder andere 
landbouwactiviteiten, hoevewinkels en huisnijverheid. 

351 Mechelen is een plaats waar ontmoeting mogelijk is.  De stad is op dit moment al vrij bekend 
op vlak van vergadertoerisme (MICE). We blijven verder werk maken van aangepaste, 
bruikbare en toegankelijke accommodatie. 

352 Het Speelgoedmuseum verdient een bijzondere aandacht, zowel naar collectiebehoud als 
naar actualisering. We willen samen met de organiserende partner zoeken naar manieren om 
de beleving ervan bij de tijd te brengen. 

 

Zorgend 

353 Ontvangst van de bezoeker staat centraal. Daarom voorzien we toeristische infopunten op 
de belangrijkste aankomstplaatsen in Mechelen, zoals aan het station of aan de 
randparkings.  Een duidelijke bewegwijzering naar interessante plaatsen, met aanduiding van 
de wandelafstand, geeft bezoekers een praktisch houvast in onze stad. 

354 Met ons beleid willen we focussen op initiatieven die de samenwerking tussen de 
toeristische en de commerciële sector bevorderen. Zo kunnen we de lokale dynamiek en de 
inwoners beter ondersteunen.  

355 We zien er op toe dat het cultuurhistorische en het hedendaagse hand in hand blijven gaan.  

356 Mechelen heeft omwille van zijn lange geschiedenis heel wat warme en authentieke 
verhalen te vertellen, bezield door mensen met oog voor detail.  We willen dit kenbaar 
maken in elk aspect van de toerismebeleving.  Op deze manier kunnen we 
herhalingstoerisme stimuleren en worden bezoekers blijvend geprikkeld. 
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Mobiel 

357 Mechelen moet bereikbaar zijn. We bouwen daarom een duurzaam en efficiënt 
verkeersnetwerk uit, met openbaar vervoer, parkeermogelijkheden, pendelbussen, goede 
fiets- en wandelroutes, … 

358 We zorgen ook dat Mechelen aangenaam is voor zijn bezoekers: brede een goed begaanbare 
voetpaden, goede en veilige fietspaden, goede bewegwijzering,… 

359 We onderzoeken de aanleg en bekendmaking van een camperparking als uitvalsbasis voor 
het ontdekken van de stad. 
 

Meebouwend 

360 We stimuleren uitwisselingen tussen kunstenaars, bedrijven, zustersteden, …. 

361 Ook zorgen we voor regelmatig overleg en de nodige samenwerkingsverbanden tussen 
toerisme, cultuur, jeugd, sport en onderwijs. 

 

Investerend 

362 We vinden het vanzelfsprekend dat we in onze historische stad blijvend inzetten op behoud 
van het erfgoedpatrimonium en het historisch stadscentrum. 

363 We willen Mechelen in heel Vlaanderen promoten als een plek waar het fijn is te vertoeven. 
Daarom nemen we een zichtbare regierol op en willen we voldoende initiatieven nemen voor 
overleg tussen alle betrokken actoren (de Vlaamse kunststeden, Toerisme Vlaanderen, 
Rivierenland,…) 

364 Om de algemene uitstraling van de stad te bewaren maken we voor elke nieuwe investering 
in het openbaar domein steeds meteen een onderhoudsplan op. 
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13.     Cultuur 
 
Voor CD&V is het zeer belangrijk dat Mechelse cultuurmakers kunnen rekenen op voldoende 
stedelijke infrastructuur, logistieke en financiële ondersteuning en transparantie in het stedelijk 
aanbod. 

Als eerste willen wij daarom inzetten op een grondige evaluatie van de huidige structuren. Sinds de 
hertekening van de afdeling cultuur lijkt er immers een grote discrepantie te bestaan tussen de 
economische bestaansreden van het AGB MAC en de artistieke of culturele focus van de werkingen 
die er in zijn ondergebracht (de Maan, de musea, het CC).  

Bijvoorbeeld : beschikt het AGB over de juiste structuur, het personeel en de middelen om op een 
klantgerichte wijze de verhuring van onze culturele infrastructuur te organiseren ? Worden 
toegekende middelen voor zuiver artistieke werking wel gevrijwaard binnen het grotere budget van 
het AGB ? En hoe zinvol is de vertegenwoordiging van de cultuurraad binnen dat gemeentebedrijf ?  

Een tweede vaststelling is de versnippering van bestaande ondersteuningsmogelijkheden. Wil je 
een evenement organiseren dan moet je vandaag naar de jeugddienst om materiaal te ontlenen, 
naar de uitvoeringsdienst om een podium te bestellen, naar het evenementenloket voor je 
vergunning, naar UiT voor je promotie en naar de stuurgroep cultuurbeleid voor mogelijke subsidies. 
Het evenementenloket heeft vandaag reeds een coördinerende functie maar de huidige werking is 
ontoereikend. De administratie, doorvlochten van online formulieren en te raadplegen documenten, 
heeft niet meteen de uitstraling van een uitnodigende, dynamische stadsdienst – alle gewaardeerde 
inzet van het personeel ten spijt. 

CD&V pleit daarom voor de oprichting van een overkoepelend cultuurloket : een balie die dagelijks 
van 9 tot 5 geopend is en waar onze verenigingen terecht kunnen met al hun vragen omtrent het 
culturele leven in de stad. We voorzien de bestaande achterliggende structuren van voldoende 
mankracht en laten ze zeker vanuit hun juridische, economische of logistieke expertise hun werk 
doen, maar bijkomend geven we de grote verscheidenheid aan bestaande opportuniteiten een 
aanspreekbaar gezicht. Heb je vragen over locatieverhuur of projectsubsidies ? Organiseer je een 
evenement en wil je promotie ? Zoek je vrijwilligers, acteurs of nieuwe leden ? Ga naar het 
cultuurloket.  

Zo’n loket hoeft zich niet te beperken tot het culturele of socioculturele veld. Dankzij een 
overzichtspositie over wat leeft en bruist kan het loket de nodige congruentie uitbouwen met de 
sportdienst, de jeugddienst en de dienst diversiteit. En net dankzij dat overzicht is dergelijk loket 
misschien de aangewezen administratie om communicatie over sport, jeugd en cultuur uit te 
bouwen naar de specifieke doelgroepen. Ook voor ondersteuning van culturele initiatieven binnen 
het onderwijs kan het loket een aanspreekpunt zijn. 

In de oprichting van deze nieuwe dienst liggen ook kansen voor verdere emancipatie van de 
cultuurraad. We willen een professionele administratie uitbouwen die samen met het adviescomité 
de belangen van het culturele leven in de stad behartigt. Op die manier kan de cultuurraad, samen 
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met betaald en geïnformeerd stadspersoneel, het hele jaar door werken aan de rechtstreekse 
implementatie van zijn adviezen.  

We kiezen we er resoluut voor om de middelen die voor cultuur bestemd zijn zo veel mogelijk te 
behouden, ook in financieel moeilijke tijden. Culturele financiering die omwille van de ontmanteling 
van de provincies naar het stedelijke niveau overkomt willen we integraal behouden.  

Onze culturele verenigingen kenmerken zich door een grote verscheidenheid in dagelijkse werking. 
Sommige hebben nood aan repetitielokalen met podium, andere aan atelier- en 
tentoonstellingsruimte, en weer andere aan les- en vergaderlokalen of aan een polyvalente zaal met 
toog en keuken. Eveneens typerend voor vele verenigingen is dat zij dikwijls niet over permanente 
opslagruimtes beschikken voor hun materiaal. We zijn van mening dat deze noden nu reeds in 
overweging moeten genomen worden - bij elke herbestemming van bestaande infrastructuur. 
Kunnen (deels) vrijgekomen ruimtes deels gebruikt worden als vergader-, atelier- of tentoonstellings-
ruimte ? Kan een bestaand gebouw mits enkele kleine ingrepen ook gebruikt worden voor de 
organisatie van cursussen ?  Kan een locatie gebruikt worden als opslagruimte voor onze 
verenigingen ? En is er voldoende personeel om al deze locaties toegankelijk te houden ? 

De beschikbare middelen willen we in de komende jaren investeren in mankracht in plaats van in 
gebouwen. Een nieuwe of aangepaste infrastructuur zonder voldoende personeel biedt immers 
weinig meerwaarde. 

Mechelen heeft uiteraard recht op een grote podiumzaal. CD&V durft zich wel de vraag stellen of de 
huidige conjunctuur toelaat om dergelijk project op te starten. Zeker als blijkt dat de bestaande 
culturele infrastructuur nauwelijks haar volle potentieel bereikt, terwijl het stadspersoneel omwille 
van eerdere besparingen aan zijn limiet zit qua werklast. We vinden het daarom raadzamer om de 
grote schouwburg nog even op te bergen tot wanneer de wijk- en buurthuizen dagdagelijks op een 
eenvoudige manier toegankelijk zijn, tot wanneer het personeel van onze stadsdiensten wat 
ademruimte heeft gevonden, tot wanneer onze prachtig gerestaureerde historische kerken ook in de 
voormiddag open zijn voor publiek zonder dat de werking afhangt van vrijwilligers. 

We zijn er sterk van overtuigd dat de zaal er uiteindelijk zal komen, en zodra de financiële middelen 
gevonden worden bouwen we er graag aan mee. De stad heeft momenteel helaas andere, dringende 
noden. 

Zo is er bijvoorbeeld het nijpend plaatsgebrek bij het stedelijk conservatorium en de academie. Als 
we jongeren willen stimuleren om actief deel te nemen aan cultuur dan is het van primordiaal belang 
dat onze scholen en het DKO over de juiste voorzieningen beschikken. Gelukkig bestaat er in de stad 
reeds heel wat jongerenwerking, maar dikwijls zijn dat eilandjes waar een duidelijk afgelijnd publiek 
op af komt. Het onderwijs blijkt deze demarcatielijnen makkelijker te doorbreken : zo vinden 
bijvoorbeeld heel wat Assyrische en Chaldeeuwse jongeren hun weg naar het conservatorium, dat 
dus nu reeds een belangrijke rol speelt als het gaat over culturele integratie. 

Het is niet evident om verschillende culturen eenduidig te laten genieten van dezelfde kunst. Of het 
nu gaat over gesproken woord, een theatertekst of het concept achter een beeldend kunstwerk : 
elke taaluitdrukking schept interpretatieproblemen en sleept onbedoelde betekenissen mee die door 
het onderbewuste worden gestuurd. Daarom werven we een extra cultuurfunctionaris aan met de 
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specifieke opdracht om het cultuuraanbod op een zinvolle wijze af te stemmen op mensen met een 
andere achtergrond.  

Een integraal cultuurbeleid gaat echter niet uitsluitend over het aanbieden van een parallel aanbod : 
breder programmeren heeft enkel een maatschappelijke meerwaarde wanneer er ook een 
kruisbestuiving plaatsvindt van ideeën en gedachtegoed. Het naast mekaar leggen van al deze 
verschillende cultuurbelevingen herbergt heel wat verrijking voor onze samenleving.  

We herhalen dan ook onze wens tot uitbouw van een Huis van de Mechelse verenigingen. Een huis 
met vele kamers, met de nodige aangepaste lokalen op maat van onze verenigingen, met voldoende 
parking en een laagdrempelig café dat ruimte biedt voor onverwachte ontmoetingen en 
wisselwerking. Kortom : een ideale thuisbasis voor het cultuurloket. 

Er zal de komende jaren bespaard moeten worden, dat staat vast. En een nieuw bestuursakkoord zal 
moeten uitwijzen welke kansen er uiteindelijk benut worden en welke niet. Maar ook in budgettair 
moeilijke tijden is een stem voor CD&V een stem voor cultuur.  

 

Bruisend 

365 We willen de participatie van het aantal Mechelaars aan het culturele leven verhogen. 
Cultuur biedt ontspanning en ontplooiing, ontmoeting en reflectie. Het is ook een 
ongelooflijke hefboom naar emancipatie. Daarom moeten zo veel mogelijk Mechelaars zich 
betrokken weten bij het culturele leven. Dat kan als toeschouwer of als actor. 

366 We blijven de Mechelaar een kwalitatief aanbod garanderen met kunst en cultuur uit 
Mechelen, Vlaanderen en het buitenland. 

367 We waarborgen een grotere verscheidenheid van het cultuuraanbod, afgestemd op de 
diverse behoeften en interesses van de Mechelaar en met oog voor een evenwichtige 
spreiding binnen het culturele werkjaar. Diversiteit in het aanbod, zowel naar afkomst als 
naar leeftijd, is een voorwaarde voor diversiteit in het publiek.  

368 We blijven ook voldoende belang hechten aan gezinsvoorstellingen en voorstellingen op 
kindermaat.  

369 We voeren de periodieke brochures terug in zodat mensen regelmatig op de hoogte worden 
gebracht van het aanbod. 

370 We zorgen voor een betere spreiding van cultuur met aandacht voor de dorpen en wijken. 
Daartoe voorzien we een lokale programmatie van evenementen, tentoonstellingen en 
kleinschalige festivals. Het centraal cultuurloket kan de wijkraden ondersteunen om 
bepaalde doelgroepen uit de buurt (jeugd, migranten, senioren,…) beter en directer te 
betrekken bij buurtactiviteiten. 

371 We behouden een periodiek cultureel stadsfestival, maar steeds opgebouwd vanuit een 
concrete visie en gesteund op de deskundigheid van het Mechelse culturele veld.  We 
beperken de duur van het festival in de tijd en zorgen voor een maximale betrokkenheid van 
de wijken en dorpen. We zoeken naar onderwerpen waar zo veel mogelijk Mechelaars 
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affiniteit mee hebben, of we werken een voldoende breed programma uit. Daarnaast hoeden 
we ons voor culturele prestigeprojecten die een te kleine groep mensen aanspreken. Het 
toegekende budget voor dit festival wordt nauwgezet opgevolgd.  

372 Het is een maatschappelijk fenomeen dat jongeren niet meer automatisch doorschuiven naar 
het segment van de ‘serieuze’ of ‘klassieke’ podiumkunsten. Er is dus nood aan een parallel 
programmatieaanbod dat zich specifiek richt op de meer vluchtige of populaire 
cultuurstromingen. Project Ansjovis kan worden uitgebouwd tot een volwaardige 
programmatiepartner. Voor dit alternatieve circuit kan de beschikbaarheid en bruikbaarheid 
van zaal Theatrium worden onderzocht. 

373 Voor alle min-achttienjarige Mechelaars en studenten voorzien we gratis toegang tot de 
stedelijke musea. 

374 De kazerne Dossin vertelt een verhaal van onze Mechelse geschiedenis dat zeker niet mag 
vergeten worden. Naast de aangrijpende vaste tentoonstelling moet er in  het museum 
regelmatig plaats zijn voor tijdelijke exposities die het verhaal vertellen van andere 
genocides. 

375 De vzw Torens aan de Dijle willen we omvormen tot een AGB met als opdracht het 
organiseren van activiteiten in de kerken. De gebouwen worden daardoor maximaal 
opengesteld voor culturele en andere activiteiten. 

376 Het 8 Mei Comité voert al jaren inspanningen om de jaarlijkse plechtige herdenking van de 
bevrijding te ondersteunen. We willen deze herdenking uitbouwen tot een universeel feest 
van vrijheid en mensenrechten.  

377 Ons cultuuraanbod wil alle Mechelaars in hun diversiteit aanspreken. Het huidige 
programmatieteam mist daartoe echter de expertise. We werven een extra 
cultuurfunctionaris aan die de specifieke opdracht krijgt om mensen met een migratie-
achtergrond te bereiken. 

378 In 2020 vieren we niet enkel 500 jaar Sint-Romboutstoren, ook met het Beethovenjaar 
zetten we Mechelen op de kaart. 

 

ZORGEND 

379 We evalueren tijdig de werking van het Predikheren met oog voor de laagdrempeligheid en 
diversiteit van het aanbod, zowel van de bibliotheek als van de lokalen en randactiviteiten. 

380 Mechelen beschikt over een groot aanbod aan locaties die beschikbaar zijn voor de 
bevolking. Helaas is niet iedereen daarvan op de hoogte. De bestaande infrastructuur moet 
dus beter worden ontsloten. We zorgen jaarlijks voor een compleet overzicht van alle 
beschikbare lokalen in dorpshuizen, woonzorgcentra, dienstencentra en andere stedelijke 
gebouwen. Deze info verspreiden we zowel digitaal als in een brochure.  

381 De prijzen voor gebruik van deze lokalen zijn reeds zeer gunstig voor de erkende Mechelse 
cultuurverenigingen en kunstenaars. We willen dat zo houden. Via een werkingssubsidie 
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kunnen verenigingen die aangesloten zijn bij de cultuurraad een deel van hun uitgaven voor 
zaalhuur recupereren. 

382 We zorgen tevens voor voldoende personeel of geautomatiseerde toegangstechnieken om 
deze zalen ’s avonds open te stellen voor gebruik. Op die manier voorkomen we dat men 
overdag ergens een sleutel moet gaan afhalen of dat er overuren moeten worden gerekend 
voor regulier stadspersoneel. 

383 Onze stad scoort minder goed op de verspreiding van de UiT-pas met kansentarief. Slechts 
een klein gedeelte van de rechthebbenden vraagt hem aan.  We willen het systeem beter 
promoten en maken werk van een automatische toekenning aan rechthebbenden. Op die 
manier halen we minder begoede mensen uit hun cultureel isolement. 

384 Voor kansarme senioren of mensen met een klein pensioen zijn de inkomgelden van 
reguliere cultuurprogrammatie vaak te duur. Dit willen we verhelpen door de UiT-pas met 
kansentarief ook toe te kennen aan mensen vanaf een specifieke leeftijd en onder een 
bepaalde inkomensgrens.  

385 Personen met een handicap en ouderen vanaf 75 jaar kunnen een begeleiderspas aanvragen. 
Met deze pas krijgt een begeleider gratis toegang tot verschillende culturele activiteiten in 
Mechelen. We zorgen voor een betere bekendmaking van het systeem en een centrale 
databank die beschikbare begeleiders en houders van de pas beter aan elkaar koppelt. 

386 De stad bezorgt elk kind tussen 5 en 15 jaar talententickets.  Ongeveer de helft van de 
ontvangers gebruikt deze tickets ook effectief.  Kinderen uit maatschappelijk kwetsbare 
groepen gebruiken ze veel minder dan andere kinderen; het sport- en vrijetijdsaanbod lijkt 
niet echt toegankelijk voor hen.  Daarom willen we alle verenigingen de nodige 
ondersteuning bieden om hun aanbod ook specifiek open te stellen voor deze kinderen en 
jongeren.  Bekendmaking kan via een nieuwe jongeren-app waar het volledige aanbod wordt 
voorgesteld.  

387 Om de toegang tot cultuur meer laagdrempelig te maken brengen we het DKO binnen in het 
regulier onderwijs, door middel van een aanbod aan workshops en infomomenten. Zo 
kunnen kinderen en jongeren in hun vertrouwde omgeving kennis maken met het aanbod. 

388 We creëren een brede betrokkenheid met sociaal-artistieke projecten voor kansengroepen, 
jongeren en gezinnen. We onderzoeken hoe we hun cultuurparticipatie kunnen verbeteren 
zonder aan kwaliteit in te boeten. 

389 In overleg met scholen, parochies en andere patrimoniumhouders bekijken we welke 
bestaande locaties (sporthal, zwembad, auditorium,…) zonder bijkomende investeringen 
beschikbaar kunnen worden gesteld voor de gemeenschap. 
 

Mobiel 

390 We maken werk van openbaar vervoer dat mensen een thuiskomst garandeert na het 
bijwonen van een avondvoorstelling.  
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391 Aan nieuwe infrastructuur moet steeds een mobiliteitscheck voorafgaan : elk druk 
bijgewoond evenement genereert immers steeds een significante verkeersstroom. 

392 Inwoners uit de rand moeten op een veilige manier kunnen deelnemen aan activiteiten in de 
binnenstad of aan De Loods. Daarom werken we projecten zoals Nachtraven verder uit, en 
zorgen we voor veilige toegangswegen met slimme verlichting. 
 

Meebouwend 

393 Voor verenigingen die zich aansluiten bij de cultuurraad en die actief deelnemen aan de 
plenaire vergaderingen voorzien we twee soorten subsidies : een structurele, die wordt 
toegekend vanwege het lidmaatschap, en een werkingssubsidie voor een vooraf bepaald 
aantal activiteiten. Het cultuurloket kan dan, onder bewaking van de cultuurraad, zorgen 
voor een transparante en objectieve uitbetaling van deze subsidies. Op die manier 
garanderen we dat elke vereniging gelijkwaardig wordt behandeld.  

394 De kerkelijke en stedelijke overheden keurden een kerkenbeleidsplan goed voor de neven- 
en herbestemming van kerken. De uitwerking ervan wordt gerealiseerd door projectgroepen 
die op een brede basis uit verschillende geledingen zijn samengesteld. We voorzien een 
betere, actieve samenwerking en ondersteuning vanuit de stad. 

395 We stimuleren permanente interactie en samenwerking tussen de afdeling cultuur en 
andere beleidsdomeinen (welzijn, onderwijs, ruimtelijke ordening, jeugd, lokale 
economie,…). Ook sturen we aan op een structureel overleg tussen de culturele en socio-
economische actoren van de regio. 

396 Mechelen bruist de laatste jaren meer en meer, met dynamische en ambitieuze jongeren die 
zelf bepaalde projecten uitwerken. We blijven talent van eigen bodem een podium en 
zichtbaarheid geven. Initiatieven die dit helpen realiseren willen we ondersteunen met 
advies en logistiek. Zowel het cultuurloket, het cultuurcentrum als de stedelijke jeugdwerking 
kunnen hierbij een voortrekkersrol opnemen. 

397 We zorgen op de elektronische borden aan de toegangen tot de stad ook voor bekendmaking 
van de activiteiten van verenigingen.  

398 We breiden de cultuurkalender in het stadsmagazine “Nieuwe Maan” uit naar alle culturele 
activiteiten en initiatieven van de Mechelse verenigingen.  We hebben daarbij ook aandacht 
voor activiteiten in de wijken en dorpen. De wijze waarop een vereniging iets kan laten 
opnemen in de kalender moet eenduidiger en eenvoudiger worden.  
 

Investerend 

399 We maken werk van de uitbouw van een toegankelijk, laagdrempelig, zichtbaar en 
performant cultuurloket dat zijn plaats kent in het huis van de verenigingen. 

 



64 
 

400 We laten Mechelen de zorg voor onroerend erfgoed naar zich toetrekken door de stad te 
laten erkennen als erfgoedgemeente. We lossen daartoe de vereiste beleidsprioriteiten in. 
Deze erkenning is een uitgelezen kans voor het uitwerken van een volwaardig lokaal 
erfgoedbeleid omdat verschillende taken van het Vlaamse niveau worden overgedragen aan 
het lokale bestuur. Het gaat om het verlenen van toelatingen voor werken aan of in 
beschermde monumenten, het verlenen van sloopvergunningen voor panden uit de 
vastgestelde inventaris, het behandelen van meldingen van archeologische vooronderzoeken 
en van meldingen van aanvang van archeologische opgravingen.  

401 De zorg voor onroerend erfgoed moet meer beogen dan stadsverfraaiing. We willen ook 
aandacht hebben voor wat van op de straat onzichtbaar is. Gebouwen ontlenen hun waarde 
aan de verschillende historische lagen en de samenhang tussen exterieur en interieur. We 
willen het bestaande erfgoed onderhouden, restaureren waar nodig, herbestemmen en waar 
mogelijk een actuele functie geven. Dit laatste is uiterst belangrijk : we willen immers 
voorkomen dat erfgoedzorg en de natuurlijke stedelijke dynamiek lijnrecht tegenover elkaar 
komen te staan.  

402 We zijn fier op het Begijnhof dat erkend is als Unesco werelderfgoed.  We zorgen ervoor dat 
het openbaar domein dan ook voldoet aan de uitstraling van een dergelijke erkenning. 

403 We vinden het belangrijk dat het bestuur waarde hecht aan erfgoed uit alle periodes, 
inclusief de twintigste eeuw, aan groot en klein en aan het gehele grondgebied van de stad. 
Ook buiten de historische kern is belangrijk erfgoed aanwezig dat tot op heden onder de 
radar is gebleven.  

404 We onderzoeken hoe we voldoende lokalen en ruimte voor het deeltijds kunstonderwijs 
kunnen ontwikkelen.  

405 We onderzoeken de inplanting van een nieuwe stedelijke podiumzaal in afweging tot de 
andere noden van onze stad en haar inwoners, inclusief schuldafbouw en het 
mobiliteitsvraagstuk. Nieuwe investeringen in openbaar domein, stadsverfraaiing of culturele 
infrastructuur mogen geenszins aanleiding geven tot afbouw van de bestaande 
(socio)culturele dienstverlening.  

406 We onderzoeken met de meest courante gebruikers (Filmhuis, CCM, TSM, 
Scheppersinstituut,…) welke upgrades er nodig zijn om het auditorium van het 
cultuurcentrum functioneler en geschikter te maken voor gebruik door verenigingen. 
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14.   Omgeving 
 
Meer dan ooit is omgevingsbeleid in Vlaanderen een overgangsbeleid.  De oude concepten inzake 
stedenbouw, gebouwnormen, gezondheid,… voldoen niet meer.  Maar een stadskern met omliggend 
landelijk gebied die sinds de middeleeuwen organisch is gegroeid, schakel je als leefomgeving niet 
zomaar om. 

Mechelen staat met zijn voorziene demografische groei voor een aantal grote uitdagingen. Alle 
inwoners behoorlijk huisvesten, zo klimaatneutraal mogelijk maar toch betaalbaar, is niet evident. 
Het betekent dat we nauwlettend moeten toezien op de kwaliteit van nieuwbouwprojecten, en dat 
we tevens een antwoord moeten bieden op wat we doen met de 19e-eeuwse arbeiderswijken.   

CD&V wil alvast als bestuur ook de moeilijke vragen aanpakken : 

 hoe gaan we om met de aankomende Vlaamse betonstop ? 
 Welke ruimte willen we in Mechelen onbebouwd houden ?  
 Hoe houden we de landbouw in stand ? 
 Hebben we voldoende oog voor het behoud van ons landschapserfgoed en de typerende 

open ruimte, ook als de actieve landbouwers er verdwenen zijn ? 
 Welke concepten kiezen we die in 2050 nog altijd duurzaam zijn ?  
 Kiezen we ervoor om bij nieuwe woonwijken geen aardgas meer aan te leggen maar bijna 

energieneutraal te bouwen (in combinatie met warmtepompen en eigen decentrale 
energieproductie) ?  

 Hoe houden we de omgeving in goede staat ? 
 Zijn we bereid arbeidsintensieve (duurdere) technieken toe te passen in onze keuze voor 

meer doorlaatbare ondergrond, zonder gebruik van pesticiden ? 
 Hebben we voldoende oog voor materiaalkeuze en materiaalkringlopen, zodat bij de bouw 

van een constructie al rekening gehouden wordt met wat er gebeurt als ze ooit weer 
afgebroken wordt ?   

Mechelen is een stad op mensenmaat, en dat willen we zo houden. CD&V zal dan ook doordacht en 
duurzaam omspringen met de beschikbare ruimte. Wonen en werken, winkelen en verzorgen, 
ontspannen en genieten : alles dient op een geordende manier zijn plaats te krijgen.  

Droom en daad verzoenen is echter niet altijd eenvoudig. Een autovrije woonwijk bijvoorbeeld valt 
moeilijk te rijmen met de voortschrijdende afbouw van het openbaar vervoer. Projecten met totale 
zelfvoorziening op watervlak, waarbij je het buurtafvalwater omzet naar drinkwater, vragen extreme 
technologische veiligheidsmaatregelen.  Wat voor deze twee voorbeelden geldt kan gemakkelijk 
worden doorgetrokken naar andere domeinen. Hoe maken we dan concreet de juiste keuzes ? 

Dit zijn alvast enkele van onze uitgangspunten :  

 Iedereen heeft recht op een leefbare woonomgeving. 
 We springen verstandig en behoedzaam om met het groen en de open ruimte, zowel in 

stedelijk als in landelijk gebied. 
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 Bij het plannen en ordenen van de ruimte gaan we uit van de werkelijke behoeften van de 
Mechelaars  

 We laten ons bij stadsvernieuwing en buurtontwikkeling breder adviseren en koppelen tijdig 
en ruim terug naar de inwoners 

 We streven naar een levendige binnenstad, met een gezonde mix aan winkels, bewoners en 
ontspanningsruimte 

We organiseren de stedelijke omgevingsdiensten zo dat onze stad een regionale voortrekkersrol 
opneemt.  Daarrond verzamelen we alle mogelijke expertise in intergemeentelijk 
samenwerkingsverbanden : watercyclusbeheer, warmtenetten en lokale energievoorziening, 
onderhoud openbaar domein zonder bestrijdingsmiddelen, zonder overdreven werklast en met 
volledig recycleerbare materialen, lokale economische ontwikkeling, vervoer op maat voor 
dagdagelijks leven,…  Die gespecialiseerde expertise delen we, ook in kosten en rendement, met de 
ganse regio.   

 

Bruisend 

407 De verbetering van de winkelpanden met oog voor kleinschalige ontwikkelingen blijft een 
prioriteit. Het wonen boven winkels willen we in de regelgeving sterker uitbouwen om de 
leefbaarheid van de binnenstad buiten de winkeluren te versterken. Ook willen we het 
horizontaal eigendomsrecht onderzoeken, waarbij een wooneenheid zich uitstrekt over 
verschillende winkelpanden. Daar kunnen een aantal uitzonderingsregels bij horen, zoals 
bijvoorbeeld het aantal te voorziene parkeerplaatsen. 

408 De keuze voor kwaliteitsvolle, vernieuwende architectuur en design hoeft zich niet te 
beperken tot de kunstsector. We willen dit doortrekken in bijvoorbeeld sociale woningbouw, 
aanleg van straten en pleinen, bruggen,… We zoeken hierbij evenwel steeds naar een goed 
evenwicht tussen de kostprijs van het functionele en het esthetische.  

409 Buurtgerichte (en zeker buurt-tewerkstellende) lokale activiteiten willen we voldoende 
zekerheid geven over hun exploitatievergunning.  We begeleiden deze kwetsbare 
ondernemingen bij het versterken van hun duurzaamheid, zodat geluidshinder en emissies 
naar de omgeving worden uitgeschakeld. Verder maken we werk van de nodige 
sensibiliseringscampagnes, gekoppeld aan handhaving en infrastructuuringrepen. 

410 We streven naar een gezonde sociale mix in alle buurten. Na vernieuwingsprojecten moeten 
alle maatschappelijke groepen in de buurt kunnen blijven wonen en moet ook het openbaar 
domein aan hun noden zijn aangepast : kinderen en jongeren krijgen speelruimte en een plek 
om te babbelen, voor volwassenen en ouderen voorzien we aangename en schaduwrijke 
ontmoetingsplekjes. Extra aandacht gaat uit naar de zwakkere en minder mobiele 
weggebruikers (rolstoel, rollator).  We waken als bestuur zelf over de nodige collectieve 
voorzieningen zoals openbaar sanitair en zorgen waar nodig, zelf of in samenwerking met 
Woonpunt, voor betaalbare woonoplossingen. 
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411 We hebben in het stedenbouwkundige vergunningenbeleid voldoende aandacht voor de 
noden van de toekomst (kangoeroewoningen, assistentiewoningen, afvalbeheer met 
ondergrondse containers, minimum aantal parkeerplaatsen per wooneenheid zonder 
mogelijkheid om deze verplichting af te kopen) en voor vernieuwende architectuur. 

412 De stedenbouwkundige verordening moet tevens zorgen voor maximale toegankelijkheid in 
nieuwbouwappartementen (o.a. deurbreedte, gemeenschappelijke circulatieruimtes, lift, 
inloopdouche,…) om te vermijden dat mensen op leeftijd moeten verhuizen. 

413 Het terugdringen van de leegstand en verkrotting en de controle door wijkagenten of 
gemeenschapswachten blijft een topprioriteit. Oplopende boetesystemen voor leegstand en 
verkrotting moeten de laatste stadskankers doen verdwijnen. Vanzelfsprekend geeft de stad 
hierbij het goede voorbeeld.  

414 Bijkomend maken we sneller gebruik van het sociaal beheersrecht, waarbij de woning 
tijdelijk onttrokken wordt aan de zeggenschap van de eigenaar en, met het oog op herstel en 
sociale verhuring, in beheer wordt gegeven van een sociale woonorganisatie. De eigenaar 
behoudt wel het eigenaarschap van de woning maar verliest tijdelijk het genotrecht. Het 
sociaal beheer laat de rechthebbenden toe de woning minimaal negen jaar te beheren. 

415 We zorgen voor een goede spreiding van zorgwoningen over het gehele grondgebied, dus 
ook in de dorpen en wijken.  

416 De verordeningen van de bouwdienst dienen ook rekening te houden met de uitbouw van 
tussenvoorzieningen zoals assistentiewoningen, aanleunwoningen, dag- en nachtopvang, 
centra voor kortverblijf of mobiele mantelzorgwoningen.  

417 De impuls die aan de binnenstad gegeven werd willen we voortzetten in de buitengebieden. 
Opfrissing van het openbaar domein, landbouw, lokale economie, toerisme, natuur en 
recreatie krijgen er elk een volwaardige plaats. 
 

Zorgend 

418 De nood aan openbaar sanitair is groot in onze stad, vooral rond ontmoetingsplaatsen en 
speelpleintjes waar geen horeca aanwezig is. Daarom voorzien we in het centrum, de wijken 
en de dorpen voldoende zelfreinigende openbare toiletten. Voor rolstoelgebruikers werken 
we in samenwerking met particulieren een plasplan uit met vitrinestickers. 

419 Om een sociale mix te kunnen realiseren in buurten waar nu geen of amper sociale 
huurwoningen zijn, wordt een haalbaarheidstest uitgewerkt die de inplanting van een aantal 
sociale huurwoningen onderzoekt.   

420 Voor de woonlobben buiten het centrum voorzien we een draagbare en aangepaste 
ontwikkeling, waar evenwichtig plaats is voor betaalbaar wonen, kleinschalig ondernemen, 
kinderopvang, scholen, werken, groen en recreatie.  
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421 In elk nieuw groot project dient een VER en een MER (veiligheids- en milieueffectenrapport) 
te worden gemaakt. Tevens moet elk project passen in een toekomstgericht en globaal 
uitgewerkt MOBER (mobiliteitseffectenrapport) voor het hele grondgebied. 

422 Bij nieuwe ontwikkelingen overtuigen we projectontwikkelaars om een aantal woningen via 
het sociaal verhuurkantoor te verhuren. Zij kunnen daarvoor beroep doen op de nieuwe 
Vlaamse regeling die hiervoor is uitgewerkt. 

423 Door compacter te bouwen blijft er meer ruimte voor publiek groen en is er meer sociaal 
contact. Er gaat ook minder energie verloren en collectieve energienetten op basis van 
geothermie of restwarmte worden haalbaar en betaalbaar. Zo vormt een kernversterkende 
ruimtelijke ordening mee de basis voor een klimaatneutrale stad, en blijft open ruimte aan 
de rand van de stad gespaard van nieuwe bebouwing. 

424 Toch moeten ook de bestaande grondgebonden eengezinswoningen hun plaats kunnen 
houden in het stedelijk weefsel. Wel zijn we voorstander van hogere nieuwbouw op plaatsen 
waar het historische karakter van de stad of de wijk niet aangetast wordt. Hoger en dus 
compacter bouwen verhoogt immers het ruimtelijk rendement, schept plaats voor open 
ruimte en groenzones en is veel efficiënter wat energieverbruik betreft. 

425 Om zo veel mogelijk mensen de kans te geven om te “benoveren” zorgen we voor 
laagdrempelige, goedkope leningen in aanvulling op de Vlaamse subsidies. Daarbij is het 
belangrijk dat ook mensen met een verminderd inkomen in aanmerking komen voor 
dergelijke lening. 

426 In een omgeving waar de laatste grote oude industriële magazijnen worden omgevormd tot 
woonprojecten willen we blijven zorgen voor ruimte waar lokale economie en tewerkstelling 
kunnen groeien binnen het stadsweefsel.  We doen dit op een duurzame manier, zowel naar 
omgevingsimpact als naar mobiliteit. 

427 Stuivenberg, het Bos van Loos en Kauwendael blijven groen. 

 

Mobiel 

428 Het autoluwe karakter van de historische binnenstad wordt gevrijwaard, maar dan op een 
goed doordachte manier : met aandacht voor elke weggebruiker en met de noden van de 
bewoners en de lokale economie. Een autoluwe zone maakt de stadsbeleving aangenamer. 
We willen het bestaande boetesysteem vervangen door slimme technologie die tijdelijke 
toegang mogelijk maakt, en waarbij gebruikers belast (en niet beboet) worden op hun 
toegang. Voor sommige doelgroepen voorzien we vrijstelling van betaling. 

429 Nieuwbouwprojecten dienen in hun parkeerbehoeften minstens zelfvoorzienend te zijn.  
Indien mogelijk creëren ze extra plaatsen voor verhuur of verkoop aan buurtbewoners.  
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430 Ondergrondse parkeerplaatsen opofferen ten bate van fietsenstallingen haalt geen auto’s 
weg uit het stadsbeeld. De nieuwe parkings op de vesten halen een stuk van de parkeerdruk 
weg waardoor er bovengronds wel ruimte vrijkomt voor extra groen, nieuwe laad- en 
loszones, gehandicaptenplaatsen, laadpalen en fietsenstallingen met voldoende plaats voor 
elektrische fietsen en bakfietsen.  

431 Er komen geen nieuwe industrieterreinen meer bij, enkel nog kwalitatieve verdichting op de 
bestaande terreinen. Op de industrieterreinen Mechelen Noord en Zuid worden nog enkel 
uitbreidingen toegestaan indien dit past in een globaal mobiliteitsplan. 

432 Bij het goedkeuren van bouw- of renovatieaanvragen voor openbare gebouwen of private 
gebouwen met openbaar karakter, zoals winkels, moet steeds rekening worden gehouden 
met de integrale toegankelijkheid. 

433 We zorgen voor een maximale herkenbaarheid van fiets- en voetgangersstroken en 
integreren daarbij zo veel mogelijk groen.  

 

Meebouwend 

434 We bereiden de Vlaamse betonstop nu reeds voor door te bepalen welke delen van de stad 
we absoluut bouwvrij willen houden. Daartoe gaan we in overleg met de Vlaamse overheid 
om de eigenaars van gronden in die gebieden te begeleiden en waar nodig te vergoeden, of 
om eigendommen in openbaar beheer over te nemen. Ook andere partners, bijvoorbeeld 
Natuurpunt of het Agentschap voor Natuur en Bos, kunnen eigenaar worden van de 
beschermde zones.  Zo creëren we een langetermijnzekerheid voor zowel eigenaars als 
beheerders. 
 

Investerend 

435 We respecteren de bestaande open ruimte en zorgen indien mogelijk voor ontpitting : het 
vernieuwen van infrastructuur in de buurten moet samengaan met de creatie van pleintjes 
en ruimten om te spelen, met elkaar te praten, elkaar te ontmoeten. Dat kan bijvoorbeeld 
door krotten op te kopen en af te breken. We zorgen ook voor integratie van duurzaam 
groen : liever een boom dan een plantenbak. 

436 Bij elke ingreep of wijziging in het parkeerbeleid wordt het parkeren voor buurtbewoners in 
de wijken en dorpen gevrijwaard. Onder lokale pleintjes kunnen ondergrondse 
(fiets)parkeergarages voor de buurt worden opgezet.  

437 Als de overheid de bestemming van slecht gelegen bouwgronden wil wijzigen naar natuur of 
landbouwgrond, dan moet ze planschade betalen. De rekening daarvan kan aardig op lopen. 
Het systeem van verhandelbare bouwrechten biedt een oplossing : bouwrechten in slecht 
gelegen bouwzones kunnen geruild worden met bouwmogelijkheden op goed gelegen 
terreinen in of aansluitend bij de kernen. Door op deze locaties hoger en dichter bouwen te 
stimuleren, neemt het overaanbod aan bouwmogelijkheden buiten de kernen af. Op die 
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manier is er voldoende huisvesting om de bevolkingsgroei op een verantwoorde manier op te 
vangen. 

438 Erfgoedzorg en stedenbouw zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Onroerend erfgoed 
vormt in een historische stad één van de belangrijkste voorwaarden waarmee ontwerpers - 
ook van nieuwbouwprojecten - rekening dienen te houden. De keuze van de juiste schaal en 
maat zijn belangrijke aandachtspunten. Dit is samen met de keuze voor kwalitatieve 
architectuur essentieel voor het behouden van Mechelen als aantrekkelijke centrumstad. 

439 Aandacht voor archeologie gaat verder dan de wettelijke verplichtingen uit het 
archeologiedecreet. Archeologisch onderzoek maakt immers integraal deel uit van een 
hedendaags erfgoedbeleid en mag bij het aansnijden of herbestemmen van gronden nooit 
louter als een kostenpost worden beschouwd. 

440 Historische grondvervuiling wordt maximaal gesaneerd en niet verder naar de toekomst 
doorgeschoven. Een voorbeeld : de zware grondwatervervuiling op de te ontwikkelen 
Raghenosite moet worden weggenomen vooraleer het gebied wordt ontwikkeld; enkele 
meter grond afgraven en vervangen volstaat helaas niet. 

441 Het gefaseerd en doordacht uitvoeren van gescheiden rioleringsstelsels in alle straten 
verdient extra aandacht, evenals alternatieve waterzuivering voor onbereikbare gebieden. 

442 Om riooloverstromingen te beperken werken we samen met landbouwers en bedrijven die 
de mogelijkheid hebben tot aanleg van grote (ondergrondse) opvangreservoirs.  Tegen een 
kleine vergoeding per volume-eenheid kunnen zij niet-drinkbaar water ter beschikking stellen 
van hun omgeving.  Voorzien de weersvoorspellingen in aankomende piekneerslag, dan 
vragen we via een communicatienetwerk om de reservoirs vooraf te laten dalen.  De liters 
“teveel” komen dan vooraf in het waterlopennetwerk terecht en wanneer het onweer 
losbarst is er meer vrij volume aanwezig in de reservoirs. Zo worden riooloverstromingen 
vermeden.  Een gespecialiseerde wateroperator neemt dat totaalverhaal – samen met de 
rioleringsvernieuwing - voor zijn of haar rekening. 

443 We zetten in op duurzaam openbaar waterbeheer.  Hemelwater, bijvoorbeeld van een groot 
stadsgebouw, wordt opgevangen in grote bufferbekkens en hergebruikt.  De brandweer en 
de diensten onderhoud openbaar domein kunnen er gebruik van maken.  Mits een 
elementaire ontsmettingsveiligheid kunnen ook watergebruikers als landbouwers er bij 
zomerdroogte terecht. 

444 Openbare verhardingen zijn maximaal infiltrerend, onderhoudsarm en zonder op korte 
termijn te verstoppen. 

445 We gaan over op een volledig materiaalkringloopdenken. Alle openbare realisaties gebeuren 
in materialen die geen restafvalstromen meer opleveren.   
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15.   Milieu en Energie 
 
Mechelen is een stad met veel groen in de buitengebieden en met belangrijke riviervalleien en 
natuurgebieden. Deze groengebieden willen we sterk verankeren en verder laten uitwaaieren in het 
stedelijk weefsel. We willen iedere Mechelaar op loopafstand publieke groene ruimten ter 
beschikking stellen, als rustpunt in een groter geheel van wonen, werken en ontspannen. Buurtgroen 
doet de kwaliteit van wonen stijgen, is een belangrijke ontmoetingsplaats, zet aan tot 
gemeenschapsvorming, spel en beweging en creëert mogelijkheden tot natuurbeleving en 
natuureducatie.   

Het milieuvraagstuk is iets waar geen enkele partij nog buiten kan. CD&V wil dan ook inzetten op een 
zo ruim mogelijk milieubeleid.  Dat betekent dat we bouwen aan een klimaatbewuste gemeenschap 
die duurzaam woont, werkt en onderneemt. Het betekent werken aan een mentaliteitswijziging, aan 
een sensibilisering voor de impact van onze levenswijze op de Noord-Zuidverhoudingen, inspelen op 
de nieuwste technieken, zorgen voor biodiversiteit in de stad en sterk inzetten op milieueducatie.  

Naast een goed milieubeleid hoort natuurlijk ook een ambitieus beleid rond hernieuwbare energie. 
Mechelen loopt nog steeds achter wat betreft de vermindering van onze uitstoot en wat betreft de 
hoeveelheid hernieuwbare energie uit zon en wind. We moeten als bestuur een tandje bijsteken. 
Burgerparticipatie zorgt ervoor dat de Mechelaar mee kan investeren in hernieuwbare 
energieprojecten. 

De stad ging door de ondertekening van het burgemeestersconvenant het engagement aan om 
klimaatneutraal te worden tegen 2050. We menen dat onze centrumstad daarbij een 
voorbeeldfunctie op zich moet nemen : klimaatneutraal Mechelen moet ambitieuzer. Het bestuur 
kan dat echter niet alleen, het vereist de inzet en medewerking van elke inwoner. Om het draagvlak 
voor die duurzame transitie te vergroten moeten we alvast de doelstellingen beter bekend maken. 

 

Bruisend 

446 De laatste groengebieden in het stedelijk weefsel worden sterk verankerd en beter 
toegankelijk gemaakt voor alle bewoners. Een duidelijker beeld van recreatiezones en 
beschermde gebieden is heilzaam voor zowel mens als natuur. 

447 Om de jeugd meer te sensibiliseren en hen de natuur te laten herontdekken bouwen we het 
milieu- en natuureducatiecentrum in Tivoli verder uit. 

448 Graag werken we mee aan de bekendmaking van onze verenigingen en hun 
bewustmakende lokale activiteiten, zoals de Landelijke Gilde (plattelandsactiviteiten) of de 
Heemkundige Kringen (immaterieel erfgoed). 
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Zorgend 

449 We hebben permanente aandacht voor de ongewenste populatie duiven in de binnenstad, 
met de nodige sensibiliseringscampagnes en infrastructuuringrepen. 

450 We engageren ons tot een beperking van het stedelijk restafval door een ecologisch 
aankoopbeleid, gescheiden afvoer en correcte verwerking.  

451 Ook het verduurzamen van overheidsaankopen en stedelijke evenementen heeft onze 
aandacht. Activiteiten en initiatieven die van de stad uitgaan moeten ecologisch en duurzaam 
zijn. 

452 Ons beleid is er op gericht om het huishoudelijk restafval verder te beperken. Door de vele 
mogelijkheden om afval selectief aan te bieden heeft de burger de kostprijs in eigen handen. 
Transparante communicatie hierover verhoogt het begrip voor deze manier van werken.   

453 Dit mag echter niet ten koste gaan van maatschappelijk kwetsbare groepen : mensen in 
armoede wonen vaak in een kleine woning zonder tuin of terras en moeten bijgevolg hun 
groente- en fruitafval in de huisvuilzak deponeren.  We willen werk maken van alternatieven, 
bijvoorbeeld een sociaal tarief bij de huisvuiltaks voor mensen met verhoogde 
tegemoetkoming, en extra ophalingsrondes voor GFT  op plaatsen waar dit nuttig is. 

454 We voorzien een regeling waarbij elke gezin per jaar een aantal gratis beurten naar het 
containerpark kan inruilen tegen ophaling van grof vuil. 

455 We streven ernaar om Mechelen tegen 2025 asbestvrij te maken. In samenwerking met 
IVAREM werken we aan samenvervangingen van daken, golfplaten, isolatiematerialen en 
niet-hechtgebonden asbest, zowel voor particulieren als professionelen. 

456 Bij het aansnijden van nieuwe ontwikkelingen gaan we maximaal voor energieoplossingen 
die vrij zijn van fossiele brandstoffen. Dus liefst geen aardgasnet meer, wel warmtenetten, 
warmtepompen en intelligente warmterecuperatie. Zo kan een serverruimte van een groot 
telecombedrijf bijvoorbeeld op dergelijke wijze ingepland worden dat het een naastliggend 
fietspad in de winter ijsvrij houdt.  Vergunningen en RUPS bekijken we steeds in een 
totaalvisie, zodat wie energie over heeft ruimtelijk komt te liggen naast wie energie nodig 
heeft.   

 

Mobiel 

457 We bieden voldoende alternatieve vervoerswijzen (huurfietsen, openbaar vervoer) aan op 
alle belangrijke knooppunten en verkeersassen. Daarbij hebben we oog voor nodige 
bijkomende ingrepen zoals voldoende en veilige fietsstallingen, die tevens bruikbaar zijn voor 
bakfietsen en fietskarren. 

458 We werken een woon- en bedrijfsmobiliteitsplan uit, met onderzoek naar en optimalisatie 
van de bestaande en verwachte verkeersstromen, en gebruiken dit MOBER-plan als 
toetssteen bij alle stedelijke ontwikkelingsprojecten. 
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459 We voorzien voldoende oplaadpunten voor elektrische auto’s over het hele grondgebied. 

460 We voeren een actieve promotie van private en publieke deelauto’s.  Deelauto’s op 
loopafstand kunnen de nood aan een tweede wagen dikwijls uitschakelen. 

461 CD&V gaat resoluut voor een betere luchtkwaliteit. De invoering van een Lage Emissie Zone 
(LEZ) kan hierbij een krachtig instrument zijn, maar eerst moet aangetoond zijn dat de LEZ 
voor voldoende grote gezondheidswinsten zorgt die opwegen tegen de grote kost die de 
invoering voor de burger met zich meebrengt. Bovendien vergt de invoering van een LEZ 
voldoende alternatieve vervoerswijzen (tram, shuttles, metro,…) die momenteel nog 
ontbreken in onze stad. En voor een aantal concrete uitzonderingscategorieën, zoals 
marktwagens of landbouwvoertuigen, moet sowieso een oplossing op maat worden gezocht. 
We zijn er sterk van overtuigd dat de strijd voor een betere luchtkwaliteit verschillende 
facetten omvat waarbij ook andere factoren zoals duurzame mobiliteit, autoluwe zones en 
circulatieplannen verder onderzocht moeten worden. 

462 We zijn voorstander van het idee van de schoolstraat, waarbij de onmiddellijke ingang van de 
school verkeersvrij wordt gemaakt tijdens bepaalde uren. Dat zorgt meteen voor een betere 
luchtkwaliteit aan de school en een veiligere situatie voor de kinderen.  

 
Meebouwend 

463 We maken werk van blijvende sensibiliseringscampagnes en ondersteuningsmaatregelen 
rond het steriliseren van katten. We zetten ook meer in op dierenwelzijn in het algemeen, 
door de creatie van een (digitaal) meldpunt en een gespecialiseerde cel bij de lokale politie. 

464 De kwaliteit en overlast van de industrieterreinen wordt via een overlegplatform 
geëvalueerd in overleg met de buurtbewoners. Ook hier hebben we voldoende oor voor de 
stedelijke adviesraden. 

465 We zoeken naar methodes om bedrijven en handelszaken mee te betrekken in het 
klimaatneutraal verhaal, zonder daardoor de administratieve lasten te verhogen. Dit houdt 
in dat we bedrijven informeren en stimuleren op vlak van CO2-neutraliteit, rationeel 
watergebruik, mobiliteit, integratie van duurzaamheid in de uitbouw van de 
bedrijfsinfrastructuur en mensvriendelijk ondernemen. 

466 In de transitie naar een meer duurzame samenleving wordt fossiele energie drastisch 
afgebouwd ten voordele van hernieuwbare energie. We ondersteunen de burger in deze 
omschakeling door informatieverstrekking, begeleiding, groepsaankopen en andere stimuli. 
Ook steunen we coöperatieve vennootschappen waar onze burgers kunnen op intekenen om 
de transitie naar hernieuwbare energie te versnellen. 

467 Bewoners worden gesensibiliseerd om groene accenten (tegeltuintjes, bloembakken, 
gevelgroen/klimmend groen,  enz..) in het stedelijk weefsel aan te brengen. 
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468 Ontharding van de bodem zorgt voor betere waterinfiltratie, en het nodige groen zorgt voor 
meetbare verkoeling in de dichtbebouwde gebieden. Hierin is ook een taak weggelegd voor 
de bouwdienst. 

469 In plaats van ze achteraf toe te voegen integreren we in nieuwe woonontwikkelingen steeds 
ruimte voor volkstuintjes en publieke vierkante-meter-tuintjes in de wijken en dorpen. 

470 Op vlak van zonnepanelen hinkt onze stad stevig achterop. CD&V ziet een belangrijke rol 
weggelegd voor de burgerparticipatie en energiecoöperaties om een inhaalbeweging 
mogelijk te maken. 

471 Ook op gebied van groendaken kan onze stad nog veel winst boeken. De bestaande 
stedelijke premie werd de voorbije jaren slechts sporadisch uitbetaald. Het is ook een zeer 
onzichtbaar aspect in het verhaal van Mechelen Klimaatneutraal, en daar willen we 
verandering in brengen. De voordelen zijn groot, zeker in combinatie met zonnepanelen. 
Groendaken hebben immers niet enkel een afkoelend effect op de hele stad, maar ook op de 
installatie van de zonnepanelen : die worden minder onderhevig aan rendementsverlies door 
oververhitting.  

472 Het plaatsen van windmolens is voor CD&V geen doel op zich. Wel gaan we voor zo veel 
mogelijk hernieuwbare energie, en windenergie is daar een belangrijk onderdeel van. Dit 
betekent dat windmolens wenselijk zijn wanneer ze de levenskwaliteit van de buurtbewoners 
niet aantasten door geluidsoverlast of slagschaduw. 

473 Via het vergunningenbeleid stimuleren we kleinschalige lokale energieproductie :  
kleinschalige turbines op landbouwbedrijven, op torengebouwen,…  We maken daarbij 
maximaal gebruik van Vlaamse stimuleringsmaatregelen.  Co-operatie met de buurt wordt de 
regel voor de opzet van energieproductie op stedelijke infrastructuur: samenaankoop, mee-
investeren,… 

474 We ondersteunen verenigingen in acties die de burger sensibiliseren betreffende de Noord-
Zuid-dimensie en klimaatverandering, en we blijven klimaatneutrale projecten voor het 
Zuiden ondersteunen. 

 
 

Investerend 

475 Energierenovatie beschouwen we als investering, niet als kostenpost. Daarom voeren we bij 
onze sociale woningen een doorlichting uit van duurzaamheid, energieverbruik en CO2-
uitstoot. Het renovatiepotentieel wegen we af op middellange en lange termijn : moeten de 
slechtste gebouwen worden getransformeerd in passiefhuizen, of wordt gekozen voor een 
lichtere renovatie van een groot aantal gebouwen die dan gemiddeld energie-efficiënt zijn ? 
In een aantal gevallen is sloop en vernieuwbouw immers een betere optie. 

476 Door voluit te kiezen voor het Smart City concept kunnen we meer aandacht besteden aan 
het energieverbruik in stedelijke gebouwen, energiebesparing bij openbare verlichting, 
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warmterecuperatie en het voorkomen van lichtpollutie. 
 

477 Ons bestuur wil steeds het goede voorbeeld geven als producent en aankoper van 
hernieuwbare energie. 

478 We maken verder werk van een zuinig en ecologisch voertuigenpark. Daarbij zetten we niet 
eenzijdig in op elektrische voertuigen, want jammer genoeg heeft elke technologie haar 
beperkingen.  Zo vergen batterijvoertuigen heel wat wereldvoorraad aan zeldzame 
aardmetalen.  We zetten dan ook in op een evenwichtige mix met CNG en waterstof. 

479 We handhaven de huidige schadeloze onkruidbestrijdingsmiddelen. 

480 Het experiment met mobiele recyclageparken van IVAREM die periodiek elke wijk bezoeken, 
wordt verdergezet en gepromoot. 

481 Zwerfvuil is vandaag een grote ergernis van heel wat bewoners, en een belangrijke kost voor 
de stad en het milieu. Daarom voorzien we inzet van bijkomende maatregelen, slimme 
technologie en voldoende mankracht om zwerfvuil en sluikstorten tegen te gaan. Recidive 
blijven we zwaar aanpakken met administratieve boetes. Op zwarte punten overwegen we 
het gebruik van (verplaatsbare) camera’s om de daders effectief op te sporen. 

482 In de strijd tegen zwerfvuil voorzien we voldoende vuilnisbakken met geïntegreerde asbak. 
We zorgen er voor dat ze tijdig worden leeggemaakt, en dat ze passen in een algemeen plan 
tegen sluikstorten. 

483 We kiezen waar het kan steeds voor duurzaam groen onder de vorm van bomen, struiken en 
planten in plaats van de weinig onderhoudsvriendelijke bloem- en boombakken. 

484 Hoewel hergebruik van onroerend erfgoed op zich bijdraagt tot een duurzame stad, vormt 
het verduurzamen en klimaatbestendig maken van historisch bouwkundig erfgoed een 
bijzondere uitdaging waaraan de komende jaren veel aandacht zal moeten worden besteed. 
 

 


