
 “Mechelen is de jongste stad van Vlaanderen met 
veel gezinnen met kinderen. Dat moet ons inspi-
reren om een ambitieuze toekomst uit te bouwen 

waar de meer dan 82.000 Mechelaars – en de ko-
mende generaties – beter van worden”, legt Bart 
Somers uit.

 “Dat lukt enkel als we de handen in elkaar slaan. 
Alle Mechelaars zijn uniek en verschillend, maar 
er is iets dat ons bindt: Mechelen. Voor elk van 
ons is dat onze thuis. Wie focust op de verschillen 
bouwt muren tussen mensen. Wij bouwen brug-
gen tussen alle Mechelaars om zo op een positieve 
manier samen te werken aan onze gedeelde thuis.” 
vld-groen-m+ wil daarom voortbouwen aan een 
stad op mensenmaat. 

“De voorbije twaalf jaar is Mechelen veel aange-
namer en leefbaarder geworden. Daar is iedereen 
het over eens. Het zou echter fout zijn nu achter-
over te leunen en op onze lauweren te rusten. We 
moeten het gedurfde en vernieuwende beleid van 
de voorbije jaren verderzetten. Alleen zo maken 
we het herstel duurzaam.”

Mechelen

De stadslijst vld-groen-m+ pakte de voorbije weken uit met een 
opvallende affichecampagne. “Het is een positieve oproep tot 
samenwerking aan alle Mechelaars met een knipoog naar Me-
chelen kinderstad”, zegt burgemeester Bart Somers. 

De stadslijst vld-groen-m+ trekt met 
sterke kandidaten – een mix van jaren-
lange bestuurservaring en vers politiek 
bloed – naar de gemeenteraadsverkie-
zingen. Met een gemiddelde leeftijd van 
42 jaar is het een vrij jonge ploeg, met 
heel wat sterkhouders uit de Mechelse 
politiek, opvallende nieuwkomers en 
vooral veel engagement in het lokale 
verenigingsleven, het handelsapparaat 
en de milieubeweging.

Lees meer op blz 7

Bart SomerS verenigt sterke 
kandidaten op stadslijst

Juli 2012 – Uitgave van vld-groen-m+ 
VU: Gert Verreth, Grote Markt 10/1, 2800 Mechelen
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Het is heel eenvoudig: u nodigt bij u thuis 

vrienden en buren uit en Bart Somers 

komt langs om aan de hand van zijn boek 

‘Bouwstenen voor een betere stad’ over 

zijn plannen voor Mechelen te praten.

Mechelen
Bouw

stenen 
voor een 
Betere stad

Bart somers

Bart somers 
(1964) was onder meer 

voorzitter van Open Vld  
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Mechelen onderging het voorbije decennium 

een ware metamorfose: van lelijk eendje tot 

mooie zwaan. Burgemeester Bart Somers legt 

de oorzaken van die positieve verandering 

bloot en geeft inzicht in de beslissingen op 

het stadhuis. Toch is dit in de eerste plaats 

een ideeënboek. Hoe zorgen we ervoor dat 

het herstel in de Mechelse wijken en dorpen 

duurzaam is? 
Voor alle stedelijke thema’s beschrijft Somers 

de veranderingen in de wereld en de impact 

daarvan op zijn stad, de uitdagingen van 

morgen en de antwoorden die we daarop 

vandaag al kunnen formuleren. De conclusie 

is helder: een stad waarvan de bevolking op 

dertig jaar tijd met veertig procent zal toe

nemen, moet ambitie tonen en kiezen voor 

kwaliteit. Alleen zo krijg je een leefbare stad 

op mensen maat die niemand in de steek laat.
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Het is goed leven in Mechelen. Dat is de con-
clusie van een onderzoek uitgevoerd door Test-
Aankoop. Het consumentenmagazine liet 2.700 
inwoners van een twintigtal Belgische steden aan 
het woord over de leefkwaliteit in hun stad. 
“7 op de 10 Mechelaars geven aan dat de leefkwa-
liteit er de laatste vijf jaar op vooruit is gegaan. 
Mechelen steekt er op dat vlak met kop en schou-
ders bovenuit. In de meeste steden vinden inwo-
ners namelijk dat er niet veel veranderd is”, zegt 
Ivo Mechels van Test-Aankoop.
“Deze resultaten zijn een opsteker voor ons ge-
voerde beleid sinds 2001”, zegt burgemeester 
Bart Somers. “Eind jaren 90 bestempelde Test-
Aankoop Mechelen nog als vuilste en minst leef-
bare stad van Vlaanderen. Vandaag zegt Test-
Aankoop zwart op wit dat Mechelen er van alle 
onderzochte centrumsteden het meest is op voor-

uit gegaan. De netheid wordt bovendien als groot 
pluspunt aangestipt. Het werk van onze schepen 
van openbare werken Greet Geypen wordt dui-
delijk gewaardeerd door de Mechelaars.”

Bron: www.test-aankoop.be/steden

test-aankoop: ‘Het is 
goed leven in Mechelen’

Mechelen is er de voorbije twaalf jaar 

fors op vooruit gegaan. Dat erkennen 

vriend en vijand. Die positieve verande-

ring kwam er dankzij een sterke ploeg-

geest op het stadhuis. Onder leiding 

van burgemeester Bart Somers is er als 

een hecht team samengewerkt over de 

partijgrenzen heen. 

Sinds 2000 werken Open Vld, Groen en 

onafhankelijk schepen Frank Nobels 

eendrachtig samen in het stadsbestuur. 

Sinds 2006 vormen ze één fractie. In al 

die jaren zijn de coalitiepartners gewis-

seld, maar de spil van het beleid bleef 

ongewijzigd. Het zou dan ook gek zijn 

om onze samenwerking, de motor van 

de heropleving, niet verder te zetten.

Onze stadslijst vld-groen-m+ komt dus 

niet uit de lucht  vallen. Het is de voort-

zetting van twaalf jaar stadsmanschap. 

Wij zijn trots op Mechelen en op de 

zaken die we realiseerden. Toch weten 

we best dat er in onze stad nog vele 

uitdagingen zijn. 

Via ons Derde Groot Mechels Referen-

dum kregen we al heel wat originele 

voorstellen om Mechelen nog beter te 

maken. Heeft u nog frisse ideeën? Be-

zorg ze ons via info@positiefmechelen.

be. Uw mening telt voor ons.

Loïc Verstraeten, 

voorzitter open Vld Mechelen

kristof calvo, 

voorzitter Groen Mechelen

Toon Diependaele, 

mede-initiatiefnemer m+

saMen voor
MecHelen

www.facebook.com/positiefMechelen

Net voor het bouwverlof kregen de Mechelaars 
er twee nieuwe ondergrondse parkings en een 
reeks vernieuwde straten, pleinen en stadstui-
nen bij. “Bovendien werken we in alle wijken 
en dorpen verder aan comfortabele voetpa-
den, veilige fietspaden en een betere asfalte-
ring en riolering”, zegt schepen van Openbare 
Werken Greet Geypen.

nieuwe parkings
De heraangelegde Korenmarkt en Hoogstraat 
beschikken nu ook over een ondergrondse 
parking voor een honderdtal wagens ter hoog-
te van de Ganzendries. “parking Hoogstraat 
betekent een extra impuls voor de lokale han-
delaars, net als parking kathedraal onder het 
vernieuwde Sint-romboutskerkhof. Het grijze 
asfalt heeft er plaats gemaakt voor een park-
plein met veel bomen en grasheuvels.”

Ook het plein aan de kerk in de onze-Lie-
ve-Vrouwstraat werd heraangelegd en on-
dernemerscentrum Oh! kreeg een publieke 

stadstuin. De Lange Schipstraat is voortaan 
autoluw – de rijrichting is trouwens omge-
draaid van IJzerenleen richting Bruul – en de 
vroegere parkeerplaatsen zijn omgevormd tot 
pleintjes met zitbanken.  

wijken en dorpen
Ook in de wijken en dorpen wordt hard gewerkt: 
het plein aan de colomakerk, de vernieuwing 
van de wijken katanga en Galgenberg of de 
asfaltering van de spoorwegbruggen in Mui-
zen. “Deze bestuursperiode hebben we in 
alle wijken en dorpen het centrale plein en de 
belangrijkste invalsstraat vernieuwd”, besluit 
Geypen.

StadSvernieuwing zorgt voor
aangename wijken en dorpen

Sint-Romboutskerkhof



Mechelen onderging het voorbije decennium 
een ware metamorfose. In zijn boek legt bur-
gemeester Somers de oorzaken van die omme-
keer bloot en geeft hij inzicht in de beslissingen 
op het stadhuis. Voor alle stedelijke thema’s 
beschrijft hij de veranderingen in de wereld en 
de impact daarvan op zijn stad, de uitdagingen 
van morgen en de antwoorden die we daarop 
vandaag al kunnen formuleren. 

ideeënboek
Toch is het in de eerste plaats een ideeënboek 
over waar Mechelen moet staan in 2030 en de 
manieren waarop de stad daar kan geraken. 
“Een burgemeester moet durven dromen en 
een langetermijnvisie uitwerken. Een politiek 
van het status-quo is nefast. Onze stad heeft 
nood aan dynamisme en adrenaline om het ne-
gativisme te doorbreken. We moeten Meche-
len op koers houden. Niet door zotte dingen te 
doen, maar door weloverwogen keuzes te ma-
ken en de vernieuwing verder te zetten.”

Meer leefkwaliteit
“De groei van de stad op een kwaliteitsvolle 
manier opvangen is trouwens de grootste uit-
daging voor de komende jaren”, meent Somers. 
“We moeten wonen betaalbaar houden en den-
ser bouwen in plaats van te verkavelen. Met 
veel aandacht voor leefkwaliteit: veiligheid, 
netheid, voldoende groen, ontspanningsmoge-
lijkheden en zorgvoorzieningen.”

investeren in Mensen
Somers hekelt ook twee platitudes uit het poli-
tieke debat: de kritiek op prestigeprojecten en de 
leuze dat het beter is te investeren in mensen dan 
in stenen. 

“Wat is dat, een prestigeproject? Het beste voor-
beeld staat in het hart van onze stad, is 97 meter
hoog en lokt dagelijks honderden toeristen. Niet
alleen de Sint-Romboutstoren, maar al onze mo-
numenten waren in hun tijd prestigeprojecten.

Beeld je in dat men ze nooit had gebouwd. Het is
onze taak om ook vandaag ambitie en durf te to-
nen bij de bouw van een nieuwe podiumzaal, ge-
rechtshof of museum. Anders vervalt een stad in 
middelmatigheid en banaliteit.”
 
“En dan dat cliché dat je moet investeren in men-
sen, niet in stenen. Dat is toch een schijntegen-
stelling? Waarom bouwen we een zwembad of 
ziekenhuis, vernieuwen we rusthuizen, verbe-

teren we fiets- en voetpaden? Toch omdat daar 
mensen kunnen sporten, zorg op maat kunnen 
krijgen of op een comfortabele manier kunnen 
wandelen en fietsen. Investeren in mensen is in-
vesteren in stenen”, besluit Somers.

“we moeten mechelen op koers houden”

“een stad waarvan de bevolking op dertig jaar tijd met veer-
tig procent zal toenemen, moet ambitie tonen en kiezen voor 
kwaliteit. Alleen zo krijg je een leefbare stad op mensenmaat 
die niemand in de steek laat.” Dat is de centrale gedachte in 
‘Mechelen. Bouwstenen voor een betere stad’, het boek van 
Mechels burgemeester Bart Somers.

3positief Mechelen

“een leefbare woonstad: veilig, proper en 
met voldoende parken en zorg op maat. 
Dat is de grootste uitdaging voor de komende jaren.” 

“De vernieuwing van onze stad mag niet stilvallen, 
want dan glijdt Mechelen weer het dal in. 
onze stad groeit en verjongt. om Mechelen leefbaar 
te houden, moeten we blijven investeren.”

Wilt u graag eens 
tegen Bart zeggen 
wat nog beter kan 
in Mechelen? 
organiseer dan een 
gespreksavond 
‘Zomers met Bart’.

Zomers
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vrienden en buren uit en Bart Somers 

komt langs om aan de hand van zijn boek 
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Mechelen onderging het voorbije decennium 

een ware metamorfose: van lelijk eendje tot 

mooie zwaan. Burgemeester Bart Somers legt 

de oorzaken van die positieve verandering 

bloot en geeft inzicht in de beslissingen op 

het stadhuis. Toch is dit in de eerste plaats 

een ideeënboek. Hoe zorgen we ervoor dat 

het herstel in de Mechelse wijken en dorpen 

duurzaam is? 
Voor alle stedelijke thema’s beschrijft Somers 

de veranderingen in de wereld en de impact 

daarvan op zijn stad, de uitdagingen van 

morgen en de antwoorden die we daarop 

vandaag al kunnen formuleren. De conclusie 

is helder: een stad waarvan de bevolking op 

dertig jaar tijd met veertig procent zal toe

nemen, moet ambitie tonen en kiezen voor 

kwaliteit. Alleen zo krijg je een leefbare stad 

op mensen maat die niemand in de steek laat.
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derde groot Mechels referendum: de resultaten
De voorbije drie maanden legde een team van vld-groen-m+ 40.000 huisbezoeken af om via het 
Derde Groot Mechels referendum de mening van de Mechelaars te vragen. een recordaantal 
van bijna 3.000 Mechelse gezinnen nam aan de bevraging deel. Met uw hulp hebben we zonder 
twijfel het grootste politieke participatieproces van heel Vlaanderen tot stand gebracht.

Wat zijn de conclusies? u woont ontzettend graag in Mechelen en vindt dat onze stad er de 
voorbije jaren fors is op vooruitgegaan. Bovendien keurde u al onze stellingen met een ruime 
meerderheid goed, op één voorstel na. Zoals beloofd telt uw mening voor ons en nemen we 
alle goedgekeurde stellingen op in ons verkiezingsprogramma én – als we de kans krijgen – in 
het bestuursakkoord. een unieke vorm van inspraak, want zo bepaalt u mee de toekomst van 
uw stad. 

Ik woon graag in Mechelen.                                                                                                                             92,9%

Ik ben tevreden over het huidige stadsbestuur.                                                                                                80,5%

Ik ben trots op mijn stad. Mechelen ging er de voorbije jaren op vooruit.                                                               91,3%

Ik voel me in Mechelen veiliger dan enkele jaren geleden.                                         69,2%

Ik ga vaker de deur uit. Er valt de laatste jaren meer te beleven in de stad.                                                    78,4%

nieuwe sociale woningen worden bij voorkeur her en 
der verspreid over de stad, bijvoorbeeld door de reno-
vatie van verkrotte panden, in plaats van ze te bunde-
len in aparte woonwijken.                                  91,9%

om de schaarse open ruimte te sparen, kiezen we 
waar mogelijk voor kwaliteitsvol wonen in meerdere 
bouwlagen.                                                          83,4% 

elk jaar moeten minimaal drie binnengebieden tot een 
publiek stadstuintje worden omgebouwd, zodat er 
meer groen komt in de stadswijken.      86,8%

wonen en stadsvernieuwing

bruisende stad

Mechelen moet investeren om regelmatig prestigieuze TV-
reeksen en filmproducties naar de stad te halen.
                                                                                     33,8%

Het stadsbestuur moet investeren - eventueel met pre-
mies - om toffe winkels, restaurants en cafés naar 
Mechelen te halen.                                          79,4%

Jongeren hebben recht op meer fuifmogelijkheden op 
locaties waar dit omwonenden zo weinig mogelijk 
stoort.                                                                        92,5%

Jeugdverenigingen moeten meer speelruimte krijgen. 
                                                                                   92,1%

sliMMe Mobiliteit

Grote bussen horen niet thuis in het stadscentrum, maar 
op de ringvesten. In de binnenstad moeten kleine, elektri-
sche busjes rijden op vaste en regelmatige tijdstippen. 
                                                                                     81,3%

Vlakbij de Brusselpoort is er ruimte voor een extra onder-
grondse parking, waar ook buurtbewoners en werkne-
mers een parkeerplaats kunnen kopen of huren.     
                                                                                     62,8%

Om zwaar verkeer uit woonbuurten te houden, is 
de inzet van slimme camera’s aanbevolen.              76,2%

Veilige fietsverbindingen moeten de woonwijken en indu-
striezones beter verbinden met de binnenstad.
                                                                        97,8%

groen en duurzaaM

om onze stad milieuvriendelijker te maken, mogen er 
een aantal windmolens op ons grondgebied komen.  
                                                                            82,5%

het stadsbestuur schakelt tegen 2018 haar wagen-
park over op elektrische auto’s, ook als dat wat duur-
der is in de aanschaf ervan.                    77,0%

De nieuwe wijk achter het station moet een klimaat-
neutrale wijk worden.                                  89,7%

Alexander Vandersmissen, 
voorzitter Woonpunt
“Verkrotte of leegstaande panden renoveren 
tot sociale huur- of koopwoningen is een 
belangrijke doelstelling voor Woonpunt.”
 

Fabienne Blavier, 
fractieleider 
gemeenteraad:
“Een meerderheid van de 
Mechelaars vindt dat we 
geen geld mogen uitgeven 
aan televisieprogramma’s. 
Dan doen we dat niet. 
Daarom hebben we nu al 
geweigerd  om te investe-
ren in een nieuwe vrt-
reeks.”

Patrick Princen, 
actief bij Mechelen Klimaatstad
“Blij dat de Mechelaar onze keuze voor een 
ecologisch beleid voluit steunt. De klimaatver-
andering is echt niet ver van ons bed.”
 

Marina De Bie, schepen van Leefmilieu
“Mechelen was dit  jaar genomineerd als 
fietsstad. Volgende keer moeten we die 
verkiezing winnen door nog meer aandacht 
te besteden aan veilige fietsverbindingen.”
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derde groot Mechels referendum: de resultaten
sliMMe Mobiliteit

Grote bussen horen niet thuis in het stadscentrum, maar 
op de ringvesten. In de binnenstad moeten kleine, elektri-
sche busjes rijden op vaste en regelmatige tijdstippen. 
                                                                                     81,3%

Vlakbij de Brusselpoort is er ruimte voor een extra onder-
grondse parking, waar ook buurtbewoners en werkne-
mers een parkeerplaats kunnen kopen of huren.     
                                                                                     62,8%

Om zwaar verkeer uit woonbuurten te houden, is 
de inzet van slimme camera’s aanbevolen.              76,2%

Veilige fietsverbindingen moeten de woonwijken en indu-
striezones beter verbinden met de binnenstad.
                                                                        97,8%

klantvriendelijke dienstverlening

Ik wil via referenda mee kunnen beslissen over de 
heraanleg van straten in mijn directe omgeving.
                                                                               90,5%

Er moet een nieuw systeem komen dat informatie over 
wegenwerken, evenementen of noodsituaties via sms 
of mail aan Mechelaars overmaakt.        81,2%

In 2018 moet Mechelen de eerste stad zijn waar bur-
gers alle overheidsdocumenten via internet kunnen 
afhandelen zonder naar het stadhuis te moeten.
                                                                  91,0%

groen en duurzaaM

om onze stad milieuvriendelijker te maken, mogen er 
een aantal windmolens op ons grondgebied komen.  
                                                                            82,5%

het stadsbestuur schakelt tegen 2018 haar wagen-
park over op elektrische auto’s, ook als dat wat duur-
der is in de aanschaf ervan.                    77,0%

De nieuwe wijk achter het station moet een klimaat-
neutrale wijk worden.                                  89,7%

veiligHeid blijft prioritair

We zetten in op meer buurtwerking, want preventie is 
een centraal onderdeel van een geslaagd veiligheidsbe-
leid.                                                                 94,9%

Agenten moeten meer te voet en met de fiets in het 
straatbeeld aanwezig zijn, zodat ze makkelijker aan-
spreekbaar zijn.                                                   96,1%
 
Buurtbewoners moeten mee kunnen bepalen wat poli-
tie en preventiewerkers in hun wijk prioritair aanpakken 
(bv: foutparkeren, overlast, sluikstorten, ...).       88,4%

positief saMenleven

Mechelen moet resoluut elke vorm van racisme, discrimi-
natie of gebrek aan respect voor de medemens aanpakken. 
We waken in het bijzonder over de gelijkheid tussen man en 
vrouw en respect voor holebi’s.                              96,6%

Anderstalige nieuwkomers die in Mechelen komen wonen, 
moeten nederlands kennen of leren.                           98,3%

het ocMW mag leefloners vragen nuttig maatschappelijk 
werk te doen om hun kansen op de arbeidsmarkt te 
vergroten.                                                          97,9%

De percentages zijn per stelling berekend op basis van de verhouding tussen het 
aantal stemmen akkoord en niet akkoord. De resultaten van de wijkvragen worden 
nog volop verwerkt en worden aan het eind van de zomer bekendgemaakt. 
De volledige resultaten vindt u op positiefmechelen.be

Bijna 3.000 Mechelse 

gezinnen gaven 

hun mening

Patrick Princen, 
actief bij Mechelen Klimaatstad
“Blij dat de Mechelaar onze keuze voor een 
ecologisch beleid voluit steunt. De klimaatver-
andering is echt niet ver van ons bed.”
 

Marina De Bie, schepen van Leefmilieu
“Mechelen was dit  jaar genomineerd als 
fietsstad. Volgende keer moeten we die 
verkiezing winnen door nog meer aandacht 
te besteden aan veilige fietsverbindingen.”

Kristl Strubbe, schepen van Informatica
“Meer inspraak en moderne technologie gebrui-
ken voor een klantvriendelijke dienstverlening. 
Daar werken we aan, met binnenkort gratis 
internet op de Grote Markt.”
 

Bart Somers, burgemeester
“De criminaliteit is de voorbije jaren fors 
gedaald. Nu moeten we de stap zetten naar 
een nog meer buurtgerichte politie.”
 

Koen Anciaux, OCMW-voorzitter 
“Positief samenleven draait om rechten en 
plichten. Iedere Mechelaar draagt op dat vlak 
een belangrijke verantwoordelijkheid.”
 

Björn Siffer
“Een randparking is voor de 
Mechelaar de grootste prioriteit. 
Daarom komt er tegen het eind 
van de zomer een aan De Nekker.”

Welke van de volgende zaken moeten volgens u zeker gerealiseerd worden?
1. creatie van een grote (gratis) randparking
2. Grondige heraanleg van de vesten met tunnels voor autoverkeer zodat er boven-

gronds ruimte is voor meer groen en mooie pleinen
3. extra investeren in meer netheid, bebloeming en wegenonderhoud

Welke troeven moet Mechelen prioritair in de verf zetten?
1. Woonstad
2. cultuurstad
3. Winkelstad
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MecHelen in beeld

1. het boek van burgemeester Bart Somers ‘Mechelen. Bouwstenen voor een 
betere stad’, werd midden juni voorgesteld in de stadsschouwburg. Aan het 
sofagesprek namen onder meer Yves Desmet, Francesca Vanthielen, Tom 
kestens en bob Van reeth deel. stadsartiest Frank Vaganée zorgde voor de 
muzikale noot.
 
2. in Mechelen Kinderstad moet er voor elk kind een plaats zijn in de kinderop-
vang. Daarom wil vld-groen-m+ tegen 2015 1.000 bijkomende opvangplaatsen 
creëren. De drie vrouwelijke schepenen van de stadslijst – kristl Strubbe, 
Greet Geypen en Marina De Bie – lanceerden hun voorstellen voor meer kin-
deropvang in kinderdagverblijf huizewuizewoutertje in hombeek.
 
3. De Vlietenkelder onder de iJzerenleen opende met de tentoonstelling inge-
wikkeld van de Mechelse Academie voor Beeldende Kunsten. De officiële ope-
ning is voor midden september. “onze vlieten vormen de ziel van Mechelen. 
Met dit museum brengen we hun geschiedenis op een hedendaagse manier in 
beeld”, zegt schepen van openbare Werken Greet Geypen.

4. Johan Timmermans, voorzitter van KV Mechelen en sportschepen koen 
Anciaux in gesprek tijdens de finale van de Belgian homeless cup op de Grote 
Markt. Dit tornooi voor daklozen is een organisatie van hattrick vzw, een sociaal 
samenwerkingsverband tussen Malinwa en Racing. 

5. De stadslijst vld-groen-m+ werkte naar aanleiding van de Dag van het park 
een gedetailleerd plan uit met ruimte voor 19 nieuwe stadstuinen en 7 nieuwe 
stadsparken. “om onze stad aantrekkelijk en leefbaar te houden is er nood 
aan voldoende kwaliteitsvol groen”, zegt lijstduwer kristof calvo.

1. 2.

3.

5.

foto Jan smets

4.
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“Wie tevreden is over de 
positieve verandering die 
onze stad de voorbije jaren 
heeft doorgemaakt, weet 
wie daarvoor verantwoor-
delijk is”, zegt Bart Somers, 
burgemeester en lijsttrekker 
van de stadslijst vld-groen-
m+. 

vld-groen-m+ verenigt de burgemeester, vijf 
schepenen en twee ex-schepenen, de OCMW-
voorzitter, de voorzitters van Woonpunt en de 
vzw Mechelse Feesten, zeven gemeenteraadsle-
den en een voormalig fractieleider, drie OCMW-
raadsleden, de voorzitter van de provincieraad en 
twee volksvertegenwoordigers. Deze opsomming 
maakt duidelijk dat de stadslijst de voorbije jaren 
de lijnen heeft uitgezet op het stadhuis.

de sterkHouders van Morgen
vld-groen-m+ zorgt ook voor vers bloed in de Me-
chelse politiek. Twintig kandidaten, tussen 18 en 
57 jaar oud, nemen voor de eerste maal deel aan 
gemeenteraadsverkiezingen in Mechelen. Twee 
vrouwen (op plaatsen 22 en 38) zullen het team 
de komende weken nog komen versterken.

MaatscHappelijk betrokken 
en onderneMend
De kandidaten zijn stuk voor stuk trotse en ge-
engageerde Mechelaars met sterke banden in het 
lokale verenigingsleven. In totaal zijn ze actief in 
de bestuursorganen van meer dan honderd Me-
chelse verenigingen van allerlei aard: wijk- en 
buurtcomités, sportclubs, sociale organisaties, 
cultuurverenigingen, de milieubeweging, enzo-
voort. 

Met een tiental zelfstandigen, vertegenwoordi-
gers bij Unizo en bestuursleden uit verschillende 
handelscomités zijn ook de Mechelse handelaars 
en ondernemers volop vertegenwoordigd.

jong en divers
De helft van de kandidaten is dertiger of jonger. 
De achttienjarige Stephanie Verbruggen is de 
jongste, Luc Perdieus (63) de oudste kandidaat. 
Met een Nederlandse en een Duitse en kandida-
ten van Marokkaanse, Turkse, Assyrische, Spaan-
se en Bosnische origine is de lijst een spiegel van 
de Mechelse diversiteit die bruggen bouwt en 
mensen in de eerste plaats als authentieke Me-
chelaars beschouwt.
 
daadkracHt 
“Onze stadslijst illustreert dat Mechelaars met 
verschillende achtergronden positief kunnen sa-
menwerken aan een gemeenschappelijk project 
voor Mechelen, haar wijken en dorpen. Onze 
stadslijst verenigt en verbindt mensen om samen 
te bouwen aan de toekomst. We hebben de voor-
bije jaren veel verwezenlijkt, maar we hebben 
vooral heel wat plannen om onze geliefde stad 
de komende jaren nog beter te maken”, besluiten 
Frank Nobels (m+) en lijstduwer Kristof Calvo 
(Groen).

Onze volledige ploeg voor een positief 
Mechelen vindt u op positiefmechelen.be

de ploeg die Mechelen 
haar fierheid teruggaf



Met vld-groen-m+ ijvert Nobels 
voor een podiumzaal met 800 
zitplaatsen aan het Kardinaal 
Mercierplein. “Dat zou een bij-
komende troef betekenen voor Mechelen als cul-
tuurstad. De abonnementenverkoop van ons Cul-
tuurcentrum is ook dit seizoen weer spectaculair. 
Grote voorstellingen verliezen we echter vaak aan 
Leuven of Heist-op-den-Berg omdat we niet over 
de geschikte accomodatie beschikken.”
 
Mogelijk krijgt Mechelen binnen enkele jaren ook 
een concerthal vergelijkbaar met de Lotto Arena of 
Vorst Nationaal. Een private investeerder wil  aan 
De Nekker een multifunctioneel muziektheater 
bouwen. “We willen garanties over de mobiliteit 
voordat we dit project goedkeuren, maar geloof 
me: andere steden moeten zo’n zaal met belasting-
geld bouwen en zijn stikjaloers dat Mechelen zo’n 
aanbod krijgt”, besluit Nobels.
 
Samen met acteur Christophe Stienlet, muzikant 
Tom Kestens, Maanrockorganisator Kurt Moens 
en Klaartje Heiremans, manager van het Mechelse 
muziekensemble Zefiro Torna werkt Nobels aan 
een sterk cultuurprogramma voor vld-groen-m+. 

Mechelen is échte cultuurstad

een nieuwe bibliotheek in het vroegere predikherenklooster, drie 
nieuwe musea – de Vlietenkelder, een vernieuwd Hof van Busleyden, 
het mensenrechtenmuseum Memoriaal kazerne Dossin – en de uit-
breiding van figurentheater De Maan. “Al deze plannen zijn volop in 
uitvoering en bewijzen dat Mechelen een échte cultuurstad is”, zegt 
schepen van cultuur Frank nobels.

foto: Jan smets

Frank Nobels


