
“In 2000 organiseerden we voor het eerst een 
Mechels Referendum, de grootste bevraging uit 
de politieke geschiedenis van onze stad”, zegt 
burgemeester Bart Somers. “De antwoorden van 
de Mechelaars vormden de basis van ons stede-
lijk beleid. Ook in 2006 hielden we rekening met 
de resultaten van het tweede referendum bij de 
opmaak van ons verkiezingsprogramma en het 

coalitieakkoord.”
Ditmaal kunnen de Mechelaars dus voor de 
derde keer mee beslissen over de prioriteiten op 
het stadhuis. “Mechelaars houden van hun stad, 
maar ze houden er ook graag een eigen mening 
op na. En die mening telt voor ons”, zegt Bart So-
mers. De goedgekeurde stellingen uit het referen-
dum worden daarom onverkort opgenomen in 

het verkiezingsprogramma, net zoals dat in 2000 
en 2006 het geval was.
 
De vragenlijst invullen, duurt hooguit enkele mi-
nuten. Een kleine inspanning om de toekomst 
van uw stad mee in handen te nemen. Bovendien 
ontvangen alle deelnemers achteraf een uitge-
breide analyse van de bevraging. Mis deze kans 
dus niet en help ons uw buurt en onze stad nog 
aangenamer te maken. Als Mechelaar heeft u het 
laatste woord.
 
De resultaten van het referendum uit 2006 
leest u op blz 4 en 5
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Onder de benaming VLD-Groen-M+ staat een ploeg positieve Meche-
laars klaar om Mechelen nog beter te maken. Omdat we benieuwd 
zijn naar uw mening organiseren we voor de derde keer een Mechels 
Referendum. Tot aan de zomer komen we langs in alle wijken en dor-
pen.

Vul het referendum in via 

www.positiefmechelen.be

U kan het derde Groot Mechels Referendum invullen 
via onze website positiefmechelen.be. Van maart tot 
en met eind juni trekken we week na week naar alle wij-
ken en dorpen om de papieren versie te overhandigen. 
Dat ingevulde formulier kan u dan binnenbrengen bij 
één van onze vele inzamelpunten in de stad. Die her-
kent u aan de opvallende gevelborden en/of raamaf-
fi ches. U kan het referendum ook opsturen naar VLD-
GROEN-M+, Grote Markt 10/1, 2800 Mechelen.

 

HET WOORD IS AAN U

Inzamelpunt MechelsReferendum

Bus hier uw formulier!Uw mening 
telt!
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Mechelen opent als eerste stads-
bestuur ter wereld een webcamlo-
ket. Zo kunnen Mechelaars via het 
internet rechtstreeks communice-
ren met ambtenaren. “De stads-
diensten zijn nu met één muisklik 
bereikbaar. Een trip naar het stadhuis wordt overbo-
dig”, zegt ICT-schepen Kristl Strubbe (Open Vld). 
Binnenkort moeten Mechelaars met een internetver-
binding hun huis niet meer uit als ze gedetailleerde 
informatie nodig hebben van de stadsdiensten. “Met 
het webcamloket krijg je een soort live-assistentie, 
waarbij je via de webcam praat met een ambtenaar. 
Die helpt je met het invullen van formulieren, zoals 
bijvoorbeeld de aangifte voor de bedrijfsbelasting. 
Ook wie geen webcam heeft, kan van deze toepassing 
gebruik maken. Je zal de ambtenaar dan niet kunnen 

zien of horen, maar je kan wel je vragen intypen”, al-
dus schepen Strubbe.
Mechelen zet hiermee haar imago als digitale stad 
kracht bij. Mechelen.be werd al twee jaar op rij verko-
zen tot beste stadswebsite met gemiddeld 150.000 be-
zoekers per maand. “We breiden ook het gratis draad-
loos internet uit met weldra hotspots in de bib en op 
de Grote Markt”, besluit Strubbe. 

 

MECHELEN HEEFT EERSTE 
WEBCAMLOKET TER WERELD

Schepen van Openbare Werken Greet Geypen 
(Open Vld) pakt ook dit jaar uit met een hele reeks 
werkzaamheden om de woonkwaliteit in de wijken 
en dorpen te verbeteren. Zo worden er deze lente 
bijna 30.000 planten en bomen aangeplant. “Als 
bloemenstad willen we permanent meer groen in 
het straatbeeld. Zo krijgt de Koning Albertstraat in 
Walem 81 nieuwe bomen”, zegt Geypen. 
Ze realiseerde de voorbije vijf jaar ook 300 extra 
parkeerplaatsen verspreid over een tiental buurt-
parkings. Momenteel wordt er een nieuwe buurt-
parking aangelegd op de hoek van de Liersesteen-
weg, naast de gevangenis. “De komende maanden 
en jaren komen er nog eens 2.700 ondergrondse 
parkeerplaatsen bij aan de Hoogstraat, Sint-Rom-
boutskerkhof, Kardinaal Mercierplein, het station 
en de Tinelsite.”

Tenslotte worden dit jaar ook meer dan 30 straten 
heraangelegd, goed voor een investering van 1,3 
miljoen euro. Het gaat dan om de vernieuwing van 
de asfaltlaag en de aanleg of verbetering van voet-
paden. In de wijk Nekkerspoel worden acht straten 
aangepakt. “Voorts beveiligen we ook nog enkele 
schoolomgevingen en oversteekplaatsen”, aldus 
Geypen.

30.000 planten, 3.000 parkeerplaatsen, 
30 nieuwe straten

De Mechelse Goedkope Woning (MGW) vierde haar negentigste verjaardag met een naams-
verandering. De sociale huisvestingsmaatschappij heet voortaan Woonpunt Mechelen. “De 
nieuwe naam en het hedendaagse logo zetten de vernieuwing binnen de maatschappij, 
met een grondige reorganisatie en een ambitieus renovatieplan, kracht bij”, zegt voorzitter 
Alexander Vandersmissen (Open Vld). 
Woonpunt Mechelen wordt hét aanspreekpunt voor Mechelaars voor het huren of kopen van 
betaalbare woningen. “De nieuwe naam is eenvoudig en duidelijk. Het logo heeft een sterk 
uitnodigend karakter. Onder de M van Mechelen bevindt zich een open deur als teken van 
onze openheid en toegankelijkheid”, legt Vandersmissen uit. 

De huisvestingsmaatschappij voert momenteel het grootste renova-
tieproject uit de geschiedenis van de stad uit. Tot 2018 worden 1.500 
woningen en appartementen vernieuwd: onder meer in Otterbeek, 
Oud-Oefenplein en de Gandhiwijk. Dit moet de leefbaarheid voor de 
huurders en de omwonenden drastisch verbeteren. Bovendien kost 
dit de Mechelse belastingbetaler nul euro, want de grootste investe-
ring in de geschiedenis van Woonpunt Mechelen wordt gefinancierd 
door de Vlaamse overheid.

MGW WIJZIGT NAAM IN 
WOONPUNT MECHELENWelkom Nijntje!

Het bekende tekenfiguurtje Nijntje woont 
een tijdje in Mechelen. In het Cultuurcen-
trum loopt tot 3 juni een knappe tentoon-
stelling over Dick Bruna, de geestelijke va-
der van het beroemde konijntje. Veel van 
zijn werken zijn voor het eerst in België te 
zien. 
 
De eerste week kreeg de expo al 3.000 
bezoekers over de vloer. Sommige dagen 
waren zelfs helemaal uitverkocht. Terecht, 
want het is echt de moeite waard om dit 
met kinderen te bezoeken. Er zijn work-
shops, ze kunnen knutselen en experi-
menteren. Her en der in de stad staan zelfs 
Nijntjesfiguren verstopt.
 
Mechelen bewijst hiermee opnieuw een 
warme en kindvriendelijke stad te zijn. 
Eerder was er de tentoonstelling rond Fiep 
Westendorp, de illustratrice die Jip en Jan-
neke tekende. Het stadsbestuur investeert 
ook in de aanleg van spelprikkels, speel-
pleinen en speelbossen. Ook De Speeldag 
is intussen een jaarlijks traditie. Op zondag 
27 mei verwacht de binnenstad opnieuw 
40.000 speelvogels. Kortom, Mechelen is 
een op en top Kinderstad.

Loïc Verstraeten



“Sinds 2000 heeft Mechelen een ware meta-
morfose ondergaan, maar er zijn nog verbeter-
punten”, zeggen fractieleidster Fabienne Bla-
vier, OCMW-raadslid Patricia Verbeeck en 
Kurt Moens, voorzitter van de vzw Mechelse 
Feesten.
 
Locatus rekende uit dat 50 procent meer men-
sen naar Mechelen komen winkelen tegenover 
vijf jaar geleden. Bovendien blijkt uit onderzoek 
dat 82 procent van de Mechelaars tevreden is 
over het winkelaanbod. “Met een vestigingspre-
mie willen we nog meer toffe boetieks en cafés 
naar de stad halen. Samen met de horecabazen 
evalueren we ook ons terrassenbeleid”, zegt Bla-
vier.

Ondergronds parkeren kan binnenkort aan 
Ganzendries en Sint-Romboutskerkhof. De 
heraanleg van de Bruul voorziet ook een par-

keergarage onder het Kardinaal Mercierplein. 
“Zo maken we het handelscentrum makkelijk 
bereikbaar”, zegt Patricia Verbeeck. “Een gratis 
randparking met pendelbusje kan de uitstraling 
van Mechelen als winkelstad nog vergroten.”
Voorts valt het succes van Mechelen als toeris-
tische cultuurstad op. Het aantal hotelboekin-

gen stijgt elk jaar. “De Vlietenkelder, het ver-
nieuwde Hof van Busleyden en het Memoriaal 
Kazerne Dossin zullen jaarlijks tienduizenden 
mensen lokken. Ook het zakentoerisme zit in 
de lift. In dat opzicht zou de komst van de VRT 
naar Mechelen een enorme opportuniteit zijn”, 
zegt Kurt Moens.

Mechelen leeft!

De Mechelse horeca  en winkels trekken meer bezoekers, 
ondernemingen vestigen zich steeds vaker in Mechelen en 
op cultureel vlak gooit de stad hoge ogen. 

NIEUWE THEATERZAAL 
VOOR DE MAAN

Het stadsbestuur inves-
teert 3,2 miljoen euro 
om de gebouwen van fi-
gurentheater De Maan te 

vernieuwen en uit te breiden met een cul-
tuurcafé en een theaterzaal voor 200 per-
sonen. Ook de beschermde Heilige Geest-
kapel wordt gerenoveerd. “Het gaat om 
de grootste investering in de geschiedenis 
van De Maan en we hopen hiermee de toe-
komst van dit Mechels gezelschap veilig te 
stellen”, zegt gemeenteraadslid Fatna El 
Maslouhi (Open Vld).
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Fatna El Maslouhi
Een lokaal reserveren in de wijk- en dorpshuizen is voortaan gratis voor 
de meeste Mechelaars. De gemeenteraad heeft daarvoor een aangepast 
reglement goedgekeurd. “Tot nu toe moest je lid zijn van de wijkraad of 
deel uitmaken van een buurtcomité voordat je in de wijk- en dorpshui-
zen terecht kon. Met het nieuwe reglement zetten we de deuren open 
voor een grotere groep 
Mechelaars”, zegt Open 
Vld-gemeenteraadslid 
Johan Kemps. “Er wor-
den wel duidelijke afspra-
ken gemaakt. Er zijn heel 
wat activiteiten mogelijk 
– vergaderen, kaarten, re-
peteren –maar fuiven zijn 
uitgesloten.”

GRATIS ZAALTJE HUREN 
IN WIJK- EN DORPSHUIZEN

Foto Jan SmetsPatricia Verbeeck: 
“De nieuwe onder-
grondse parkings zijn 
goed nieuws voor 
onze handelaars” 

Fabienne Blavier: “Maserati, Spar, Alken-Maes, 
Grontmij. Is de VRT de volgende in dit rijtje?”Kurt Moens: “Rik 

Wouters, Nijntje, 
drie nieuwe musea: 
voor cultuur moet 
je in Mechelen zijn”



1. De stad moet zorgen voor 
voldoende betaalbare bouwkavels. 
(Akkoord: 70,8%)

De komende jaren worden 880 woongelegenhe-
den gerealiseerd in drie nieuwe woongebieden. 
Het stadsbestuur investeert zelf in betaalbare 
woonprojecten voor jonge en grote gezinnen. 
Ook OCMW en Woonpunt hebben oog voor be-
taalbaar wonen met de creatie van serviceflats, 
bejaardenwoningen en sociale koopwoningen.

2. Het gebied achter het centraal station 
wordt ontwikkeld als bedrijventerrein 
om meer jobs te creëren. (91,1%)

De studies voor de 
ontwikkeling van de 
Arsenaalsite zijn aan 

de gang. De voorlopige plannen voorzien drie 
kantoortorens (waaronder misschien het nieuwe 
VRT-gebouw), een KMO-zone en kwaliteitsvol 

wonen langs het kanaal. Ook enkele campussen 
van de Lessius Hogeschool zouden mogelijk naar 
hier verhuizen. De uitbouw van de Arsenaalsite 
kan tot 10.000 jobs opleveren.

4. De stadsbelasting moet verder dalen 
om zo het wonen in Mechelen aantrek-
kelijker te maken. (95,7%)
Mechelen is de enige stad in het arrondissement 
die de voorbije tien jaar de twee belangrijkste 
gemeentebelastingen heeft verlaagd. De aanvul-
lende personenbelasting (APB) ging van 7,8 naar 
7,4 procent. De opcentiemen op de onroerende 

voorheffing daalden 
van 1575 naar 1550. 

5. Probleemjongeren moeten kordaat 
bestraft worden. Hun ouders moeten 
op hun verantwoordelijkheid worden 
gewezen. (98,7%)
Voor minderjarige 
jongeren die zich 
schuldig maken aan overlast of kleine crimi-
naliteit, is er het NERO-project dat hen ver-
plicht een intensief opvoedingsprogramma te 
volgen of een boete te betalen. Er is ook het 
Joeri-project dat probleemjongeren begeleidt. 
Volgend jaar beschikt Mechelen over een eigen 
jeugdinstelling voor de opvang van delinquente 
jongeren. 

6. We moeten verder investeren in 
het politiekorps om de veiligheid te 
garanderen. (93,8%)
Dankzij forse investeringen in gemotiveerd 
personeel – het korps bestaat vandaag uit 340 
agenten – en modern materiaal – zoals bewa-
kingscamera’s en nummerplaatlezers –  is het 
aantal misdrijven fors afgenomen. Zo daalde 
het aantal diefstallen uit voertuigen (-73%), 
autodiefstallen (-70%), handtasdiefstallen 
(-84%) en diefstallen met geweld (-70%). 

7. In Mechelen is er nood aan flexibele 
kinderopvang, van ’s morgens vroeg tot 
’s avonds laat. (79,0%)

Het aantal stedelijke kinderkribbes steeg van 
twee naar vijf. Die bieden plaats aan 221 kinde-
ren. Sinds 2009 krijgen zelfstandige kinderdag-
verblijven financiële steun van het stadsbestuur, 
goed voor 354 nieuwe plaatsen. In totaal zijn er 
nu 1.315 kinderopvangplaatsen in de stad, of bij-
na de helft meer dan zes jaar geleden.

8. Wijk- en dorps-
raden moeten 
extra bevoegdheden krijgen, zodat ze 
zelf kunnen beslissen over een deel van 
de openbare investeringen in hun buurt. 
(79,9%)

DE PLOEG VAN BART HOUDT WOORD:

Referenda 2000 en 2006 zijn voor 85% gerealiseerd!
In 2000 namen 2.461 Mechelse gezinnen deel aan het 
eerste Groot Referendum. Alle stellingen konden reke-
nen op de goedkeuring van de Maneblussers en werden 
nadien ook effectief uitgevoerd. In 2006 deden 1.943 
Mechelaars mee aan het tweede Groot Mechels referen-
dum. Van de 25 voorstellen zijn er intussen 23 gereali-
seerd of in uitvoering.
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3. De Hoogstraat, Adegemstraat en 
Sint-Katelijnestraat krijgen prioriteit 
als stadsvernieuwingsproject. Hiervoor 
moet een concreet actieplan worden 
opgesteld. (92,1%)
De Sint-Katelijnestraat werd volledig ver-
nieuwd en kreeg er twee gezellige pleintjes bij. 
De as Hoogstraat-Korenmarkt onderging een 
metamorfose met de invoering van eenrich-
tingsverkeer, de aanleg van een terrassenplein 
en een parking aan Ganzendries. Voor de he-
raanleg van de Adegemstraat is intussen een 
ontwerper aangeduid. 

UITGEVOERD

UITGEVOERD

UITGEVOERD

UITGEVO
ERD

UITGEVOERD

UITGEVO
ERD

UITGEVOERD



Het Matrixsysteem, uniek in Vlaanderen, laat 
Mechelaars rechtstreeks beslissen over investe-
ringen in hun directe leefomgeving. Bewoners 
kunnen via hun wijk- of dorpsraad voorstellen 
doen. De stadsdiensten gaan dan na of ze tech-
nisch en financieel haalbaar zijn. Vaak gaat het 
om werken aan voet- en fietspaden of bijkomen-
de  speelinfrastructuur.

9. Onder het Kardinaal Mercierplein 
moet een extra ondergrondse parking 
komen. (52,7%)
Begin volgend jaar start de aanleg van een par-
king onder het Kardinaal Mercierplein die plaats 
zal bieden aan 380 wagens. De nieuwe parkeer-
garage, vlakbij het handelscentrum, moet een 
bijkomende troef worden voor de Mechelse han-
delaars in de Bruul en 
de nabije winkelstra-
ten. 

10. Om vlotter verkeer te garanderen, 
moeten de Mechelse steenwegen (zoals 
de Tervuurse-, Brusselse-, Antwerpse-, 
of Battelsesteenweg) en hun omgeving 
voorrang krijgen bij de heraanleg van 
het openbaar domein. (82,9%)

De eerste delen van de Tervuurse- en Brusselse-
steenweg zijn vernieuwd. De Battelsesteenweg 
kreeg een heraanleg met verhoogde fietspaden.
De Antwerpse- en Liersesteenweg zijn, net als de 
Nekkerspoelstraat, de verantwoordelijkheid van 
het Vlaams Gewest. Het stadsbestuur blijft aan-
dringen om deze steenwegen te vernieuwen.

11. Mechelen moet zich kandidaat stel-
len als culturele hoofdstad van Europa. 
Mechelen verdient die titel en het 
zorgt voor meer toerisme in onze stad. 
(78,3%)
Mechelen heeft zich 
samen met het He-
negouwse Bergen kandidaat gesteld als Culturele 
Hoofdstad van Europa. De gezamenlijke kan-
didatuur onder de noemer MeMo (Mechelen/

Mons)  werd verkozen tot Culturele hoofdstad 
van Europa in 2015. MeMo 2015 wordt een groot 
cultuurproject dat Mechelen een half jaar zal la-
ten bruisen.

13. Er moet een tweede zwembad 
komen, liefst door renovatie van het 
zwembad aan het Rode Kruisplein. 
(91,1%)
In september opent met Nekkerpool een tweede 
Mechels zwemcomplex. Den ouwen dok aan het 
Rode Kruisplein opnieuw inrichten als zwembad 
bleek niet mogelijk door de verstrengde milieu-
eisen. Het gebouw krijgt nu een nieuwe toekomst 
als woonproject of als kantoorruimte met hore-
ca- en vergaderfaciliteiten.

14. Mechelen moet de komende zes 
jaar niet één maar twee grote culturele 
evenementen organiseren, zoals ‘Stad in 
vrouwenhanden’. (83,2%)
In 2009 was er het stadsfestival Stadsvisioenen. 
Blikvanger was de installatie van de skywalk op 
de Sint-Romboutstoren. Het Schepenhuis doet 
de komende zes jaar dienst als Rik Woutersmu-

seum. Dit jaar volgt er nog Newtopia, een inter-
nationale kunstexpo over de mensenrechten naar 
aanleiding van de opening van het Memoriaal 
Kazerne Dossin.

15. Na de Melaan moeten ook op an-
dere plekken in de stad de vlietjes weer 
zichtbaar worden gemaakt. (67,8%)
Na de Melaan is nu ook de vliet in de Lange 
Heergracht weer blootgelegd. Op korte termijn 
worden nog vlietjes opengemaakt op de site Cla-
renhof, in de Sint-Katelijnestraat en in de Munt-
straat. De geschiedenis van de Mechelse vlietjes 
wordt getoond in een nieuw museum onder de 
IJzerenleen: de Vlietenkelder.

Lees de resultaten van alle stellingen op 
www.positiefmechelen.be

DE PLOEG VAN BART HOUDT WOORD:

Referenda 2000 en 2006 zijn voor 85% gerealiseerd!
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12. De stad moet ook de 
komende jaren de voet- en 
fietspaden in de stads-
wijken en dorpen verder 
vernieuwen. (98,8%)
De voorbije jaren werden heel 
wat voet- en fietspaden in alle 
Mechelse wijken en dorpen 
vernieuwd. De straten die er 
het slechtst aan toe waren kre-
gen ook een nieuwe asfaltlaag. 
Sinds 2007 zijn in totaal 115 
straten heraangelegd.

UITGEVOERD

UITGEVO
ERD
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Foto Jan Smets

Foto Luc Hilderson
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MECHELEN IN BEELD

Foto Theo Derkinderen
 

Foto Jan Smets

1. Het eerste Open Vld Comedy Café van het jaar was een schot in de roos. Bert Gabriëls, 
Henk Rijckaert en Thomas Smith van het Canvasprogramma Zonde van de Zendtijd brachten 
samen met De Improfeten 200 toeschouwers aan het lachen in het Vé Café. De opbrengst gaat 
naar de vzw De Lage Drempel. In april en juni zijn er nog Comedy Cafés in Barramundo en 
Boesjkammeree. www.openvldcomedycafe.be  

2. De bouw van het nieuwe zwembad Nekkerpool aan De Nekker zit op schema. Tegen de 
start van het nieuwe schooljaar gaat het complex met drie zwembaden open. “De Mechelaars 
krijgen waar ze recht op hebben: een tweede zwembad”, zegt provincieraadsvoorzitter Ludwig 
Neefs (Open Vld). Nekkerpool is een samenwerking van het provinciebestuur, de stad Mechelen 
en de gemeente Bonheiden.
 
3. De ‘Expo Dick Bruna’ in Cultuurcentrum Mechelen kreeg de eerste week al meer dan 3.000 
bezoekers over de vloer. De tentoonstelling, met in de hoofdrol het beroemde tekenfiguurtje 
Nijntje, loopt nog tot 3 juni. Reserveren is aangeraden. www.cultuurcentrummechelen.be  

4. Het Mechelse stadsbestuur heeft enkele Mechelaars in de bloemetjes gezet die meewerkten 
aan de soundtrack van de Franse film ‘The Artist’, winnaar van de Oscar voor beste muziek. 
Stadsartiest en jazzmuzikant Frank Vaganée werkte hiervoor samen met Mechelaars Koen 
Maes van het Brussels Jazz Orchestra en Gunther Broucke van Brussels Philharmonic. Het 
Mechelse bedrijf Motormusic van Hans Bellens stond in voor de opnames.

5. Dankzij de nieuwe ANPR-camera’s voor nummerplaatherkenning kon de Mechelse poli-
tie de daders van een spectaculaire koperdiefstal vatten, amper 48 uur na de feiten. “Dit is 
een krachtig signaal naar dievenbendes”, zegt burgemeester Bart Somers (Open Vld). In 
vier maanden tijd leidde beeldmateriaal van de nieuwe camera’s al tot 64 aanhoudingen van 
criminelen.



“Sportief Mechelen 
wint op alle terreinen”

Burgemeester Bart Somers en sportschepen Koen Anciaux bezoeken de werf van sporthal De Plaon.

“Sportieve Mechelaars moeten in de beste omstan-
digheden hun sport of hobby kunnen beoefenen”, zegt 
schepen van Sport Koen Anciaux (Open Vld). “Daarom 
investeren we al jaren in nieuwe sporthallen en betere 
sportvelden, de organisatie van sportevenementen en 
de ondersteuning van onze clubs.”
 
Vier extra sporthallen: In de zomer opent sporthal De 
Plaon op het Oud-Oefenplein. Het wordt de grootste 
stedelijke sporthal met een tribune voor 500 toeschou-
wers en onder meer zes overdekte petanquebanen. In 
de wijk Nekkerspoel komt een nieuwe gymnastiekhal: 
Gymnopolis. Daar kan nog dit jaar geturnd worden. De 
voorbije jaren ging het aantal sporthallen in Mechelen 
van drie naar tien, met ook een nieuwe sporthal in het 
Paardenstraatje en de uitbreiding van buurtsporthal 
Donkerlei.

Zwembad Nekkerpool: In september kunnen Meche-
laars een duik nemen in Nekkerpool aan De Nekker. Het 
complex bestaat uit drie kinderbaden, een instructiebad 
en een wedstrijdbad van 21 bij 25 meter. Twee zwem-
baden worden uitgerust met beweegbare bodems, zodat 
de baddiepte kan worden aangepast voor duikinitiaties.

Ronde van België: Na de doortocht van de Ronde 
van Frankrijk in 2010 en eerdere ritaankomsten van 
de Ronde van België en de Eneco Tour is Mechelen 
nu de startplaats voor de Ronde van België op woens-
dag 23 mei. De avond voordien vindt de ploegvoor-
stelling plaats op de Grote Markt. 
 
Steun aan sportclubs: De voorbije tien jaar ver-
drievoudigde de financiële steun aan sportclubs tot 
425.000 euro per jaar. Zowat 80 sportclubs krijgen 
premies voor verbeteringswerken, opleidingssteun 
en toelages voor de organisatiekosten van wedstrij-
den. Een uitgebreide buurtsportwerking moet Me-
chelaars die niet of weinig sporten, van kleuters tot 
senioren, aan het sporten krijgen.

Betere sportterreinen: Voetbalclub Sporting Me-
chelen, de club met het hoogste aantal jeugdspelers, 
kreeg een kunstgrasveld. Zo kunnen jonge spelertjes 
het hele jaar in optimale omstandigheden trainen 
en voetballen. “De komende jaren moeten we extra 
investeren in de verbetering van de sportvelden en 
kantines van onze Mechelse sportclubs”, zegt Koen 
Anciaux.

In het stadiondossier van KV Meche-
len is na negen jaar een belangrijk ak-
koord bereikt met ex-voorzitter Willy 
Van den Wijngaert. KVM koopt de 
jeugdvelden en een investeringsgroep koopt de gronden 
van het stadion en verhuurt die aan de club. “Het stadi-
on kan door deze overeenkomst eindelijk gerenoveerd 
en uitgebreid worden”, zegt Malinwavoorzitter Johan 
Timmermans. “Ik wil ook het stadsbestuur en burge-
meester Bart Somers bedanken voor het harde werk 
achter de schermen.”   Willy Van den Wijngaert wordt 
erevoorzitter van KV Mechelen.

AKKOORD OVER STADION KV MECHELEN
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OCMW LEGT 
PARKTUIN AAN
De bewoners van 24 serviceflats en 
evenveel OCMW-bejaardenwoningen 
in de Meidoornstraat genieten binnen-
kort van een nieuw aangelegde park-
tuin. “De woningen werden in 2001 
gerenoveerd. Nu pakken we de ge-
meenschappenlijke buitenruimte aan”, 
zegt OCMW-voorzitter Koen Anciaux 
(Open Vld). De werken zijn intus-
sen gestart en zouden voor de zomer 
afgerond zijn. “De parktuin betekent 
zonder twijfel een meerwaarde voor de 
wijk Tervuursesteenweg.”

Johan Timmermans
Foto Jan Smets



Open Vld, Groen en m+ bundelen de krachten voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. De lijst van 
burgemeester Bart Somers (Open Vld) verwelkomt met 
m+ een uniek initiatief van trotse Mechelaars die op een 
onafhankelijke manier mee willen werken aan een toe-
komstplan voor Mechelen.
Cultuurschepen Frank Nobels lanceerde het project toen 
hij na de bekendmaking van de open stadslijst in novem-
ber vorig jaar meermaals werd aangesproken door enthou-
siaste Mechelaars. “Er zijn heel wat Maneblussers die op 
een positieve manier mee willen nadenken over hun stad, 
wijk of dorp, maar liever geen lid worden van een politieke 
partij. Dat kan bij m+: het gaat bij ons niet over deze of 
gene ideologie; het gaat over Mechelen en de Mechelaars.”
 
Mede-initiatiefnemer Toon Diependaele van het IJze-
renleencomité benadrukt het bijzondere karakter van m+. 
“De tijd is voorbij dat burgers de verkiezingsprogramma’s 
afwachten om op basis daarvan hun keuze te maken in het 
stemhokje. Wij zijn ervan overtuigd dat elke Mechelaar, 
vanuit zijn of haar eigen professionele of sociale achter-
grond, aparte invalshoeken aanreikt die verfrissend zijn. 
Het is de start van een nieuw democratisch proces dat 
echte inspraak nastreeft.”

 

“m+ sluit zich aan bij de stadslijst van Open Vld en Groen 
omdat we erkennen dat onze stad er de voorbije twaalf jaar 
fors is op vooruit gegaan”, zegt de Mechelse fotograaf Luc 
Perdieus. “Er zijn zaken die nog beter kunnen en moeten, 
maar er is ontegensprekelijk een lange weg afgelegd. Dat 
was enkel mogelijk doordat de mensen op het stadhuis 
al vele jaren als een hechte ploeg samenwerken, over de 
partijgrenzen heen. Daaraan willen wij met volle goesting 
meewerken, en binnen de stadslijst krijgen we de vrijheid 
om dat op een onafhankelijke manier te doen.”

Initiatiefnemers Toon Diependaele, Frank Nobels 
en Luc Perdieus. Achter de schermen werken nog 
heel wat mannen en vrouwen mee aan m+.

WAARVOOR STAAT M+?

m+ sluit zich aan bij 
Open Vld en Groen

m+ wil alle positieve Mechelaars verenigen om samen te bouwen aan de 
toekomst van de stad waar we met z’n allen trots op zijn. Wij willen mee 
beslissen over de wijken en dorpen waarin we wonen, leven en werken. Als 
Mechelaars hebben we die verantwoordelijkheid tegenover onze stad. 
 
In de naamgeving m+ zitten dan ook meerdere betekenissen vervat.
m+ Mechelen heeft de troeven om de komende jaren nog beter, toffer en aangenamer te worden. Er zit nog 

meer in Mechelen.
m+ Mechelen is een positieve stad die iedereen de hand reikt. Engagement helpt een samenleving vooruit en 

doorbreekt verzuring en negativisme.
m+ Mechelen verbindt mensen met elkaar. We delen dezelfde thuis, dezelfde trots.
m+ Mechelen is de historische binnenstad, maar ook alle buurten, wijken en dorpen.
m+  Mechelen, dat zijn de Mechelaars. Dat ben jij.  Laat m+ groeien. 
Steun ons via www.positiefmechelen.be of www.facebook.com/MechelenPlus 

Wil je meehelpen om van Mechelen een stad op 
mensenmaat te maken? Met aandacht voor alle 
wijken en dorpen, voor alle thema’s en bevolkings-
groepen. Wees dan welkom bij Open Vld! 
 

WELKE VOORDELEN GENIET JE ALS LID?

Je hebt spreek- en stemrecht op onze congressen.

Je kan je stem uitbrengen over onze ontwerp-kandidatenlijsten bij verkiezingen.

Je kan je kandidaat stellen voor een functie in één van onze besturen.

Je ontvangt wekelijks in je mailbox een nieuwsbrief over het reilen en zeilen van onze partij.

Driemaandelijks sturen wij je per post het ledenmagazine Blauw.

LID 
WORDEN

Je kan met ons contact opnemen via info@openvldmechelen.be
Informatie vind je op www.openvldmechelen.be
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