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Mechelen 
 
"Wat kan beter in Mechelen?" 
 
"Mechelen moet nog meer activiteiten organiseren tijdens de winter en op zondag", zegt Hannelore Verschueren 
van Hotel Vé op de Vismarkt. Open Vld polst momenteel bij alle uitbaters van de 23 hotels en gastenverblijven 
naar wat er nog beter kan in de historische hoofdstad van de Nederlanden.  
 
Mechelen 
 
Toeristisch staat Mechelen sterker op de kaart dan ooit. Misschien zijn de hordes Spaanse en Nederlandse toeristen 
u ook al opgevallen. Sinds 2003 groeit het aantal overnachtingen gemiddeld met elf procent per jaar. Afgelopen jaar 
bedroeg de stijging zelfs dertien procent tot 156.943 overnachtingen. "Die toename is ruim het dubbele van het 
gemiddelde van de Vlaamse centrumsteden", zegt gemeenteraadslid Fabienne Blavier, voorzitter van Open Vld. 
Haar partij wil hoteliers nauwer betrekken bij het beleid. "Hoteluitbaters kennen de voornaamste bekommernissen 
van bezoekers en ze zijn de eerste ambassadeurs van onze stad", aldus politiek secretaris Chrsitophe Stienlet. Een 
uitgebreide enquête is het resultaat. "Zo willen wij weten wat toeristen vinden van Mechelen. Wat zijn hun positieve 
en minder positieve indrukken? Wat is goed, en wat kan beter? We peilen daarbij naar heel concrete zaken zoals de 
netheid van pleinen en straten, de kwaliteit van voet- en fietspaden of de klantvriendelijkheid van het openbaar 
vervoer. Via persoonlijke gesprekken informeren wij ook naar de kindvriendelijkheid van attracties of bijvoorbeeld 
naar de dienstverlening van de politie of het toerismehuis", legt Blavier uit. Op basis van de bevindingen willen de 
liberalen voorstellen doen om het beleid bij te sturen.  
 
De familie Verschueren opende een van de laatste nieuwe hotels in Mechelen. "Wij moeten Mechelen nog meer op 
de kaart zetten en ons niet alleen concentreren op de zomer. Ook op zondag mag er best meer leven in de brouwerij 
zijn. Wij moeten er ook voor zorgen dat op zaterdag, de topdag, alle attracties geopend zijn. Dat is vandaag niet 
altijd het geval", zegt Hannelore Verschueren van Hotel Vé. Niettemin is ze ervan overtuigd dat haar stad op de 
meeste toeristen een erg positieve indruk nalaat. "Toeristen, zelfs Vlamingen, zijn verbaasd over de pracht van onze 
stad. Eens ze onze stad kennen, keren ze nadien geregeld nog eens terug. De meeste van onze gasten vinden de stad 
ook ongelofelijk proper en het personeel in de winkels komt heel vriendelijk over."SVH 
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