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MIDDEN DE 
MECHELAARS
Jonge lijsttrekker Wim Soons wil in 
gesprek gaan met élke Mechelaar. 

Met Wim Soons (31), kondigde CD&V 
Mechelen de jongste lijsttrekker in een 
Vlaamse centrumstad aan. Wim komt 
niet onbeslagen op het ijs: de voorbije 
2 jaar maakte hij naam als Nationaal 
Jongerenvoorzitter van CD&V. Wim 
wil het komende jaar zoveel mogelijk 
Mechelaars ontmoeten, door naar élk 
Mechels café te gaan, maar ook aan-
wezig te zijn in dorpen en wijken, en 
door naar de verenigingen te trekken.

Lees meer op p. 3



Kiezen voor de fiets is kiezen voor 
lichaamsbeweging, voor het leef-
milieu en voor genieten van onze 
prachtige Mechelse binnenstad 
of onze deelgemeenten-in-het-
groen. Kiezen voor de fiets is 
dankzij de elektrische fiets nog 
veel meer dan vroeger ook kiezen 
voor snelheid, wat de fiets een pak 
interessanter maakt om dagelijks 
naar het werk te trekken.

Om van de fiets hét Mechelse vervoersmiddel van de toekomst te 
maken, is het belangrijk dat we sterk blijven investeren in veilig 
en vlot fietsverkeer.

Er zijn al een aantal belangrijke maatregelen genomen.

• Er zijn wel wat nieuwe fietspaden bijgekomen, kijk maar naar de 
Nekkerspoelstraat en de Stassartstraat. 

• Aan het Tivolipad komt er een nieuwe fietsersbrug.

• Het nieuwe ziekenhuis wordt fiets-bereikbaar via het centrum. 

• Op vraag van CD&V kwam er een samenaankoop elektrische fietsen. 
Ook wie zich niet vooraf inschreef, krijgt tot en met 31 mei nog de kans om er 
eentje te bestellen. www.igemo.be/samenaankoop-e-bikes

 
CD&V wil concreet blijven ijveren voor investeringen: in veilige fietspaden, in 
fietssnelwegen, in overdekte fietsparkings, voor oplaadpunten voor fietsen.

DE FIETS:  
Meer dan ooit het 
Mechelse vervoersmiddel 
van de toekomst

Met Wim op 1, Stefaan op 3 en Walter als lijstduwer,  
kiezen we voor een combinatie van vernieuwing en ervaring 

Wie is Wim? Een nieuwe Mechelaar die samen met zijn vriendin Ann op het  
Pasbrugplein woont, en afkomstig is uit Berlaar-Heikant. Afkomstig van het plat-
teland heeft hij heel wat voeling met de eigenheid van onze landelijke deelge-
meenten, maar intussen is hij al heel erg thuis in de Mechelse binnenstad. 

Wim wil heel graag in gesprek gaan met elke Mechelaar. Op Wim@middendemechelaars.be 
kan je Wim contacteren indien je met hem in gesprek wil gaan over Mechelen. Over wat beter 
kan of moet, over een idee dat je hebt of opmerking die je al lang kwijt wil.

Niet alleen een gesprek is een optie, misschien wil je Wim en de rest van ons bestuur gewoon graag 
uitnodigen op een activiteit van de vereniging of wijk. Of meer zelfs, misschien kan je nog een paar 
helpende handen gebruiken. Ook in dat geval: stuur gerust een mailtje!
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Stefaan Deleus: 
Een fietsvriendelijke stad betekent ook 
fietsdiefstallen voorkomen. 

Ik roep fietsers dan ook op om gebruik 
te maken van het aanbod om hun fiets 
te laten graveren of een fietszendertje te 
laten plaatsen. Alle info:  
www.mechelen.be/beveilig-je-fiets

Heb jij nog een suggestie hoe we kunnen 
werken rond preventie? Mail gerust naar 
stefaan.deleus@mechelen.be 

Walter Schroons:
Een loszittend zadel of stuur, een sle-
pend wiel of een te weinig opgepompte 
fietsband, kunnen in een handomdraai 
verholpen worden door de vandalisme-
bestendige fietsherstelkits, die de stad 
ter beschikking stelt, dit in combinatie 
met een publieke fietspomp.  

“Tips voor nieuwe locaties voor deze 
publieke herstelkits zijn zeker welkom!” 
geeft schepen Walter Schroons nog mee: 
“stuur gerust uw suggestie naar  
walter.schroons@mechelen.be”.

Mechelen zit vandaag soms vast. Het verkeer te-
rug vlot trekken is iets wat ons als Mechelaars al-
lemaal aanbelangt. Meer zelfs, we geloven dat de  
oplossingen voor mobiliteitsvraagstukken zich mid-
den de Mechelaars bevinden. Uw oplossingen vormen 
ons programma. Je kan op volgende manieren helpen 
om Mechelen opnieuw mobiel te krijgen:

•  Vul als Mechelaar onze mobiliteitsenquête in en laat zo je 
stem horen over wat er goed is en beter kan in Mechelen. 
Je vindt de enquête op deze link: 
www.mechelen.cdenv.be/mechelenmobiel

Uit alle deelnemers loten we één iemand uit die 250 
euro aan Mechelenbons ontvangt!

• Ontdek de mobiliteit van vandaag en de toekomst, zoals 
elektrische wagens en de nieuwste fietsen, op onze mo-
biliteitsdag op zaterdag 13 mei. Er is voor ieder wat wils: 
voor kinderen én volwassenen educatieve spelen, maar 
ook virtual reality brillen, etc. Maak tevens een ritje met 
ministers Kris Peeters en Joke Schauvliege.

• Werk mee aan concrete oplossingen om het voet-, fiets-, 
bus- en autoverkeer vlotter te trekken in Mechelen op ons 
rondetafelgesprek “Mechelen opnieuw mobiel”.

Wist je dat...
... Wim al 8 jaar frontman is van 
coverband de Nuttelozen van de 
Nacht

... hij de voorbije jaren presenteerde 
op een schlageravond, loopkoers 
en schoolfeest en geregeld een 
namiddagje gaat garçonnen bij 
verenigingen allerhande

... hij beleidseconomie en politieke 
wetenschappen studeerde, maar 
minstens evenveel  ‘bezig’ was als 
(hoofd)leider van de chiro

... hij als Nationaal JONGCD&V-
voorzitter ambitieuze voorstellen 
rond duurzaamheid doordrukte... 
maar zich ook als énige politieke 
stem uitsprak tegen de gratis alcohol 
in het parlement

... hij wettelijk samenwoont met zijn 
vriendin Ann, en hun 2 katjes Billie 
en Sushi

... je hem altijd mag contacteren. 
Voor een gesprek over Mechelen, of 
een helpende hand?  
wim@middendemechelaars.be  
of 0474/85 46 84
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Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&V-werking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet 
en ga de conversatie aan!

Schreven mee aan dit nummer
Martine De Raedemaeker, Stefaan Deleus,
Peggy Ghekiere, Ward Leemans,
Hamid Riffi, Walter Schroons, Wim Soons,
Lies Vandeneede, Magda Van Loon

Volg ons op Facebook: 
www.facebook.com/Watwildemechelaar
 
Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel 
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig:  
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden

IEDEREEN MOBIEL  

Mechelen bereikbaar voor iedereen is en 
blijft een prioriteit voor CD&V Mechelen.  
Vervoer en degelijke mobiliteit zijn voor 
een deel van onze Mechelaars geen evi-
dentie.  Mobiliteit moet betaalbaar zijn. Een 
lichamelijke beperking mag zeker en vast 
geen reden zijn om niet tot op zijn of haar 
gewenste bestemming te geraken.  Vanuit 
het Sociaal Huis worden verschillende al-
ternatieven aangeboden zoals de Minder  
Mobielen Centrale  en  Rolkar Rivierenland.  

Wij willen nog een stap verder gaan.  De fiets 
is een efficiënt vervoermiddel vooral in onze 

stad en is goed voor de gezondheid. Mensen 
die nog niet zo fietsvaardig zijn kunnen te-
recht bij de Mechelse fietsschool ingericht 
door het Sociaal huis in samenwerking met 
Prisma vzw.  Vanuit CD&V Mechelen onder-
zoeken we of de fietsotheek kan worden 
uitgebreid naar verhuur van fietsen voor 
volwassenen. Cambiodelen biedt mogelijk-
heden.  Op dit ogenblik zijn er 20 deelauto’s 
beschikbaar verspreid over 14 staanplaat-
sen. We onderzoeken of dit systeem kan 
worden afgestemd naar Mechelaars waar-
voor het openbaar vervoer geen evidentie 
is.

SCHOOLROUTEKAARTEN VOOR EEN VEILIGE 
SCHOOLOMGEVING 

Een schoolroutekaart geeft de veiligste route aan die een leerling kan nemen 
om naar school te gaan. Deze kaart geeft een overzicht van de meest veilige 
fietsroutes en welke fietsroutes best vermeden worden. Plaatsen die bijzondere 
aandacht vragen worden op deze kaart aangeduid en de kaart moedigt jongeren 
aan om gezond te bewegen. Snel en duidelijk zicht krijgen op de meest veilige 
woon-schoolverplaatsingen en op de beschikbare ondersteunende maatregelen 
zijn hierbij essentieel. 

Meer en meer jongeren hebben een smartphone en digitalisering is niet meer weg 
te denken. Dus vonden we met CD&V dat het tijd werd voor een digitale school-
routekaart. Gemeenteraadslid Hamid Riffi bracht onze bedenking op het Onder-
wijs Overlegplatform Mechelen. Vele onderwijspartners reageerden positief en op 
dit moment maakt de stad Mechelen met steun van de provincie, werk van een 
digitale schoolroutekaart (naast de papieren versie). Zo ligt een aangename en 
veilige weg naar school binnen ieders bereik.

Peggy Ghekiere & Ward Leemans

Martine De Raedemaeker,  
Magda Van Loon & Hamid Riffi

MECHELEN


