
 “We bundelen onze krachten in een positief en 
ambitieus stadsproject dat de verdere uitbouw 
van onze stad vorm moet geven”, zegt Bart So-
mers. “Dit is geen samenwerking van partijen, 
maar van ideeën: voor Mechelen en alle 82.000 
Mechelaars.”
De stadslijst gaat daarom op zoek naar onafhan-
kelijke mensen en verenigingen die over de par-

tijgrenzen heen willen meewerken aan een stad 
waar economische ontwikkeling, culturele eman-
cipatie, bevolkingsgroei en duurzame groene 
keuzes hand in hand gaan.
 
“Dit initiatief is een uitgestoken hand naar elke 
Mechelaar om mee verantwoordelijkheid op te 
nemen in zijn of haar stad. Want al zijn we al-

lemaal verschillend, er is één gemeenschappelijke 
factor die ons bindt: Mechelen.”
 Onder de titel “Positieve krachten bundelen” 
schuift de stadslijst alvast enkele inhoudelijke 
krachtlijnen naar voor. De stadsverfraaiing moet 
worden verdergezet met extra aandacht voor be-
taalbaar wonen. Met een gevarieerd cultuuraan-
bod en een netwerk van nieuwe parken moet de 
stad nog meer bruisen. Ook slimme en duurzame 
mobiliteit staat hoog op het prioriteitenlijstje. 
Kortom, Mechelen moet blijven verrassen en ver-
nieuwen.
Lees de volledige koepeltekst op 
www.openvldmechelen.be

Open stadslijst voor alle Mechelaars

INHOUD

Open Vld Mechelen en Groen! vormen samen met de onafhan-
kelijke schepen Frank Nobels een open stadslijst bij de ge-
meenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012. Burgemeester 
Bart Somers (Open Vld) is aangeduid als lijsttrekker.
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Het Geerdegembos, tussen de 
Geerdegemstraat en de Jubel-
laan, is het eerste speelbos van 
Mechelen. Met een oppervlak-
te van 6,5 hectare is het meteen 
ook het grootste van Vlaande-
ren. “Kinderen kunnen in het speelbos zorgeloos 
ravotten en kampen bouwen. Er is een kikker-
poel, tunnels gemaakt van takken en boomstam-
men die als een brug over beekjes liggen. Dit 
speelbos is Mechelen Kinderstad waardig”, zegt 
Open Vld-gemeenteraadslid Fatna El Maslouhi.
Het speelbos kwam er in samenwerking met de 
buurtbewoners, het Regionaal Landschap Ri-
vierenland en het Agentschap Natuur en Bos. 

Scoutsgroep Thila Coloma neemt het meterschap 
op zich.  Het stadsbestuur koestert plannen voor 
nog twee bijkomende speelbossen, onder meer 
aan Stuivenberg, en legt twee bijkomende speel-
pleinen aan: in Heffen en in Muizen. Speelplein 
De Schrans in de Grote Nieuwedijkstraat wordt 
vernieuwd.

WE HEBBEN HET GROOTSTE SPEELBOS 
VAN VLAANDEREN

Het Mechelse stadscentrum onderging de voorbije 
jaren een ware metamorfose, maar de vernieuwing 
valt niet stil. Momenteel worden twee ondergrondse 
parkeergarages gebouwd aan Ganzendries en het 
Sint-Romboutskerkhof. Later komen er ook op de 
Tinelsite en aan het nieuwe station parkeerplaatsen 
bij. Ook de as Hoogstraat-Korenmarkt is kwali-
teitsvol heraangelegd.
 
“Investeringen vormen de motor van onze stad”, 
zegt schepen van Openbare Werken Greet Geypen 
(Open Vld). “Ze verbeteren de leefbaarheid, vergro-
ten de uitstraling van ons stadscentrum en trekken 
bijkomende investeringen aan: nieuwe winkels, 
hotels en woonprojecten zoals het Clarenhof of het 
Sint-Janshof. De hinder is tijdelijk, de meerwaarde 
werkt door op lange termijn.”
 
De renovatie van de Lange Heergracht, met open-
leggen van de vliet, en aanpalende straten is achter 
de rug. De werken aan de Lange Schipstraat en het 
plein rond de kerk in de Onze-Lieve-Vrouwestraat 

zijn bezig. “Waar mogelijk kiezen we voor voldoende 
groenaccenten. Bij de heraanleg van de Korenmarkt 
en het Sint-Romboutskerkhof is dat zeker te mer-
ken”, besluit Geypen.

Vernieuwing binnenstad
draait op volle toeren

“Veel openbare stadsparkjes en extra waterpartijen in het straatbeeld. Dat maakt een stad aan-
genaam om te wonen”, zegt Fabienne Blavier, fractieleider voor Open Vld in de gemeenteraad. 
Ze kijkt dan ook uit naar de nieuwe stadsparkjes die op komst zijn: het binnengebied van Het 
Clarenhof, de museumtuin op de Tinelsite, de Sinte-Mettetuin tussen Bruul en Korte Schipstraat 
en de buurtparkjes in de wijk Donkerlei en op de voormalige OVAM-site in de Kanunnik De Dec-

kerstraat.  “Dat worden stuk voor stuk groene rustpunten in de stad”, 
aldus Blavier. Ook aan het ondernemershuis Oh! wordt een stadspark 
aangelegd waarbij een vlietje opnieuw wordt blootgelegd. Hetzelfde voor 
de toekomstige Rik Wouterstuin aan de Befferstraat. Daar zou de vliet via 
de Zakstraat, Muntstraat en Clarenhof zelfs kunnen doorgetrokken wor-
den over de Botermarkt tot aan de Bruul.  “De komende jaren moeten we 
de ambitie hebben om nog meer kleinschalige parkjes en waterpartijen 
aan te leggen in woonbuurten. Zo zijn er zeker mogelijkheden op de Car-
refoursite in Mechelen-Noord”, besluit Blavier.

“MECHELEN HEEFT 
MEER BLAUW EN GROEN NODIG”
 

STANDPUNT
Verantwoordelijke 
stad
Mechelen blijft investeren in de toekomst. 
Ook in 2012. De begrotingsbesprekingen 
waren vanzelfsprekend niet makkelijk. Zo-
als alle overheden in dit land en in Europa 
kreeg Mechelen het voorbije jaar te maken 
met financiële opdoffers, waar het stads-
bestuur geen vat op had. Toch is de Open 
Vld-fractie er bij de opmaak van de begro-
ting in geslaagd het investeringsbeleid van 
de voorbije jaren verder te zetten. 
 
Komend jaar kan u het Holocaustmuseum, 
de Vlietenkelder en het vernieuwde Hof 
van Busleyden bezoeken, een duik nemen 
in het nieuwe zwembad aan De Nekker 
of uw wagen parkeren onder het heraan-
gelegde Sint-Romboutskerkhof. Ook de 
werkzaamheden voor het stationsproject 
gaan weldra definitief van start. En dan 
hebben we het nog niet over de talloze 
renovaties van de Mechelse Goedkope 
Woning en de vele straten, voet- en fiets-
paden die overal in onze stad worden 
vernieuwd.
 
Dit is maar mogelijk dankzij het verant-
woord financieel beleid dat onze stad 
de voorbije jaren voerde: het evenwicht 
bewaren tussen inkomsten en uitgaven, 
heldere keuzes maken en als stedelijke 
overheid niet alles zelf willen doen. Zuinig 
omspringen met belastinggeld en op zoek 
gaan naar private partners en alle moge-
lijke subsidiekanalen om de ambitieuze 
doelstellingen op een creatieve manier 

waar te maken.
 
Kortom, Mechelen 
is een verantwoor-
delijke stad die de 
ambitie heeft om in 
2018 inzake fiscale 
druk bij de beste 
leerlingen van de 
Vlaamse centrum-
steden te horen. Het 
Mechelse OCMW 
geeft alvast het 

goede voorbeeld. Tegenover 2004 slaagde 
het OCMW erin de financiële reserves te 
verdubbelen van 6,1 tot ruim 12,3 miljoen 
euro, zodat ze vandaag beschikt over het 
grootste spaarpotje van alle OCMW’s uit 
de centrumsteden. Een geruststellende 
gedachte in het vooruitzicht van de toene-
mende vergrijzing.

Loïc Verstraeten, 
voorzitter Open Vld 

Mechelen



“Mechelen staat bekend als de meest 
digitale stad van Vlaanderen. Andere 
stad- en gemeentebesturen komen op 
werkbezoek om onze digitale dienst-
verlening te bestuderen. Die koppo-
sitie willen we behouden”, zegt Kristl 
Strubbe. In samenwerking met partij-
genote en schepen van Openbare Wer-
ken Greet Geypen ontwikkelde ze een 
nieuwe toepassing voor smartphonege-
bruikers: ‘Verbeter je stad’.
Een mankement melden aan het Me-
chelse openbaar domein wordt daarmee 
makkelijker dan ooit. Voortaan hoef je 
slechts met je gsm een foto te maken 
van een put in de weg, een omgevallen 
verkeersbord of zwerfvuil om het euvel 
door te geven aan de onderhoudsteams. 
Dankzij een gps-verbinding gebeurt dit 
meteen met de juiste coördinaten.
“Inwoners hadden tot vandaag twee 
mogelijkheden: een formulier invullen 
op de website, of bellen naar een gratis 
nummer. Maar na zo’n melding moes-
ten we bijna altijd iemand langs sturen 
om na te gaan wat precies het probleem 
was. Nu er bij de melding ook een foto 
zit, maakt dit de beschrijving van het 
mankement veel duidelijker”, legt sche-
pen van Openbare Werken Greet Gey-
pen uit.

GEBRUIKSVRIENDELIJK
Sinds kort werken de stadsdiensten ook 
met een nieuw softwaresysteem dat de 
registratie en opvolging van opdrachten 
vergemakkelijkt. Kristl Strubbe: “Vroe-
ger ontvingen de uitvoeringsdiensten 
opdrachten via verschillende kana-
len zoals e-mail, telefoon, brieven en 
faxen. Het nieuwe computerprogram-
ma maakt de instroom van meldingen 
overzichtelijker en vermijdt dat burgers 
worden doorverwezen naar de verkeer-
de dienst. We werken ook aan een hoog-
technologisch systeem dat automatisch 
de meest efficiënte routes uitstippelt 
voor onze veegmachines.”
 
“Ik geloof sterk in het potentieel van on-
line dienstverlening in combinatie met 
administratieve vereenvoudiging”, zegt 
Strubbe. “Onze stedelijke website moet 
geen veredelde infogids, maar een prak-
tisch en gebruiksvriendelijk hulpmiddel 
zijn voor onze burgers, bedrijven en toe-
risten. Daarom ben ik trots dat Meche-
len.be voldoet aan de AnySurfer richt-
lijnen, zodat de site ook toegankelijk is 
voor slechtzienden en mensen met mo-
torische en auditieve beperkingen.”

“Technologie maakt onze 
dienstverlening klantvriendelijk”

Onder impuls van ICT-schepen Kristl Strubbe (Open Vld) wint Mechelen 
prijs na prijs met haar vernieuwende communicatie via internet. “We 
gebruiken hedendaagse technologieën om onze dienstverlening klant-
vriendelijker te maken. Niet de technologie, maar de Mechelaars en 
hun noden staan centraal. De klant is koning, ook online.”

MECHELEN IS DIGITAAL PRIJSBEEST
Mechelen groeide de voorbije jaren uit tot de 
meest digitale stad van het land. Voor het tweede 
jaar op rij werd Mechelen.be verkozen tot beste 
gemeentelijke website van Vlaanderen. De stad 
werd dit jaar ook bekroond door Social Media 
Vlaanderen, voor haar creatieve overheidscom-
municatie via Facebook en Twitter. Inwoners en 
bedrijven kunnen ook alsmaar meer documen-
ten online opvragen via het elektronisch loket en 
Mechelen lanceerde als eerste stad een eigen 
applicatie voor iPhone.
Het stadsbestuur installeert weldra ook een gra-
tis hotspot in de stedelijke bibliotheek. Op die 
manier kunnen bezoekers er draadloos surfen 

op hun eigen laptop of mobiele telefoon. Moge-
lijk komt er ook een hotspot op de Grote Markt. 
Eerder werd beslist om de multimediaspelers 
in de Sint-Romboutstoren te vervangen door 
smartphones of tabletcomputers. Toeristische 
infoborden in de stad krijgen een zogenaamde 
QR-code waarmee toeristen via hun smartpho-
ne extra informatie kunnen opvragen.
Heel wat stadsdiensten zoals de bibliotheek, de 
dienst archeologie of het stadsarchief communi-
ceren via een eigen Facebookpagina. De collec-
tie van de Mechelse musea staat volledig online 
en voor toeristen werd een specifieke meertalige 
website gelanceerd. Dankzij twaalf vernieuwde 

websites voor elk van de Mechelse wijken en 
dorpen communiceert Mechelen op maat van 
haar inwoners. Ook het OCMW kreeg een nieu-
we webstek.

“Smartphonegebruikers hoeven maar 
een foto te maken van een put in de 
weg, een omgevallen verkeersbord of 
zwerfvuil om dit meteen door te geven 
aan de stadsdiensten.”
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Kristl Strubbe, schepen van 
Informatica en Greet Geypen, 
schepen van Openbare Werken 
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KALENDER

Open Vld levert voor het eerst de voorzitters van 
OCMW en sociale huisvestingsmaatschappij 
MGW. Gevolg: een vernieuwend sociaal beleid 
dat breekt met het verleden. “In Mechelen voe-
ren we een sociaal beleid op maat”, zegt OCMW-
voorzitter Koen Anciaux. “We doen niet aan 
groepsdenken, maar zoeken naar de meest ge-
schikte oplossing voor elk individu.”
 
De sociale huisvestingsmaatschappij Mechelse 
Goedkope Woning renoveert de komende jaren 

1.500 woningen en appartementen. “Dit is waar-
schijnlijk het grootste renovatieproject dat onze 
stad ooit heeft gekend. Doel is al onze huurders 
een betere thuis te geven”, zegt MGW-voorzitter 
Alexander Vandermissen. 
 
De meest in het oog springende renovatie is die 
van de Gandhiwijk tussen de Jubellaan en de 
Tervuursesteenweg. De kenmerkende apparte-
mentsblokken maken er plaats voor duurzame 
laagbouwwoningen. Dit moet de leefbaarheid 
drastisch verbeteren.
 
“We bouwen er zowel sociale koop- als huurwo-
ningen: van kleine appartementen tot grotere 
gezinswoningen met specifieke aandacht voor 
ouderen en mindervaliden. Ondergrondse par-
keergarages maken het binnengebied autovrij 
zodat er ruimte vrijkomt voor groenzones”, zegt 
Vandersmissen. 
 Het OCMW investeert op zijn beurt in de bouw 
van seniorenwoningen en serviceflats en maakt 
plannen voor de grondige renovatie van het 
woon- en zorgcentrum Hof van Egmont. “Meche-
len moet zich klaarmaken om de vergrijzing op 
te vangen. Daarom breiden we ook De Lisdodde 
uit van 74 naar 150 woongelegenheden voor ou-
deren”, zegt Koen Anciaux.
 
Tot slot krijgt Mechelen drie nieuwe wijk- en 
dienstencentra: aan het Oud-Oefenplein, in de 
wijk Tervuursesteenweg en in de Paardenkerk-
hofstraat in Nekkerspoel. Een investering van 
tien miljoen euro. “De centra moeten mensen 
samenbrengen en de maatschappelijke integra-
tie bevorderen”, besluit OCMW-raadslid Patricia 
Verbeeck (Open Vld).

“Er is evident nog veel werk te doen, maar de tijd dat er ja-
renlang niets gebeurde in onze wijken en dorpen is voorbij. 
We kunnen weer trots zijn op onze buurt.” Dat vinden Open 
Vld-gemeenteraadsleden Johan Kemps en Kurt Moens. 
“Tien jaar geleden hebben we een inhaaloperatie ingezet 
en die gaat ook volgend jaar onverminderd voort met de 
heraanleg van tal van straten, fiets- en voetpaden. De in-

vesteringen gebeuren ook met een duidelijke visie. In de dorpen zijn alle hoofdwegen en 
dorpspleinen vernieuwd. In de wijken worden invalswegen en woonbuurten aangepakt. Met 
extra aandacht voor verkeersveiligheid en veilige schoolomgevingen.”
 

“DE TIJD DAT ER NIETS GEBEURDE 
IN DORPEN EN WIJKEN IS VOORBIJ”

Sociaal beleid 
op ieders maat

Mechelen houdt je warm 
9-21 december
Najaarsactiviteiten rondom spiegeltent
Grote Markt
Info: www.mechelenhoudtjewarm.be  
 
Eindejaarsshopping
11 en 18 december
Koopzondagen binnenstad
 
Kerstmarkt
16-18 december
Grote Markt, binnenkoer stadhuis, 
Veemarkt
 
Champagnedagen
16-18 december
Keldermanszaal stadhuis en 
Mechelse horecazaken

Mechelen for life
16-20 december
Met oa Gabriel Rios en Guy Swinnen
Info: www.mechelenforlife.be
 
Mechelen viert oudjaar
31 december, 23-03 uur
Met optredens, vuurwerk en fuif
Grote Markt
 
Nieuwjaarsreceptie Open Vld Mechelen
28 januari
Iedereen welkom!
Brouwerij Het Anker

De renovatieplannen voor de Gandhiwijk. (Foto: ComodoArchitecten)

OCMW-voorzitter Koen Anciaux, MGW-voor-
zitter Alexander Vandersmissen en OCMW-
raadslid Patricia Verbeeck.

Johan Kemps    Kurt Moens
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Elke straat telt
De voorbije jaren is er hard gewerkt om onze stad, 
de dorpen en de wijken aangenamer en netter te maken. 
Natuurlijk zijn er zaken die nog beter kunnen. Daarom 
blijven we volop investeren. Want elke straat telt. 

WALEM 
- Heraanleg Pastorijstraat
- Vernieuwing Weverstraat met buurtparking
- Nieuw dorpshuis met drie multifunctionele 

zalen
- Renovatie parochiekerk
- Nieuw voetpad Lange Zandstraat

BATTEL
- Volledige heraanleg 

Wolverbosstraat
- Beveiligen kruispun-

ten Hogeweg met 
Battelse Bergen en 
Battelsesteenweg

- Heraanleg Battelse-
steenweg met ver-
hoogde fietspaden

- Asfaltering Otterstraat
- Nieuwe voetpaden 

Hogeweg

HOMBEEK
- Volledige heraanleg Mechel-

seweg, Frans Reyniersstraat, 
Bankstraat, Zepstraat en Gijs-
beekstraat

- Fietspad via Vrijbroekpark ver-
bindt Hombeek met stadskern

- Geen afvalwater meer in Zenne 
door collector Uilmolenweg

- Afbakening wandelnetwerk 
Rivierenland vermijdt industrie 
op Hombeeks Plateau

- Proefproject met asfaltslimlaag 
in Pikkeriestraat

LEEST
- Heraanleg dorps-

plein en vernieuwing       
Juniorslaan

- Beveiligen kruispunt 
Blaasveldstraat

- Verhoogd fietspad 
Grote Heide

- Nieuwe fiets- en 
voetgangersbrug over 
de Zenne

- Fietsverbinding tus-
sen Zennedijk en 
Stuivenbergbaan

TERVUURSESTEENWEG
- Heraanleg Tervuursesteenweg tussen Dennenstraat en 

Colomalaan (tweede fase volgt)
- Vernieuwing Abeelstraat tussen Abeelplein en Olmen-

straat
- Herinrichting Colomaplein en renovatie Colomakerk
- Heraanleg Lork- en Matigheidstraat, voetpaden in 

Linde- en Goudenregenstraat, speelplein in Leliestraat
- Grootschalige renovatie Gandhiwijk

HEFFEN
- Heraanleg Steenweg op Heindonk, tot aan 

Ten Doorn
- Bouw ontmoetingscentrum in Sint-Aman-

dusstraat
- Vernieuwing dorpsplein en Kazernestraat
- Restauratie Onze-Lieve-Vrouw-ten-Doorn-

kapel 
- Aanleg speelplein aan de Fonteinweg 

NEKKERSPOEL
- Volledige heraanleg Lakenmakersplein en 

Pasbrugplein
- Bouw nieuw zwembad aan De Nekker
- Nieuwe sporthal aan het Lyceum en wijk- en 

dienstencentrum in Paardenkerkhofstraat
- Ontwikkeling woongebied Papenhof en site 

Verbeemen
- Heraanleg Oude Sint-Gommarus-, Borcht-, 

Lakenmakers-, Kalveren- en gedeelte Caput-
steenstraat

- Verdere vernieuwing straten: Dalenborch-, 
Kluis-, Pasmolen-, Gebroeders Rombouts-, 
Hazeldonk-, Sint-Rumoldus-, Volder- en 
Weidestraat

ARSENAAL
- Uitbreiding wijkhuis Hamerstraat
- Asfaltering Smisstraat, Draaibankstraat, Ha-

merstraat, Locomotiefstraat en Aambeeld-
straat

- Aanleg speelplein ’t Hofke en buurtparking 
Hamerstraat

- Heraanleg Bautersemstraat en nieuwe voet-
paden Hanswijkdries 

- Uitbouw Arsenaalsite met kantoren en jacht-
haven

MUIZEN
- Nieuw dorpshuis met plein en buurtparking
- Heraanleg Magdalenasteenweg, Karolingen-

straat en stationsparking
- Heraanleg Kerkstraat en asfaltering August 

Lenaertsstraat, Rubensstraat, Jan Frans Van 
Geelstraat, Statieberg en Dijlebrug

- Ontwikkeling woongebied Spreeuwenhoek-
Venne

- Aanleg fietspaden Bonheidensteenweg 
- Nieuwe riolering aan Kerkenbos, Venne-

courtlaan en Planckendael

MECHELEN-ZUID
- Heraanleg Landbouwstraat, Auwegemvaart en Brus-

selsepoortstraat
- Verkeersveilige herinrichting Plaisanceplein 
- Start heraanleg Brusselsesteenweg (tweede fase 

volgt)
- Creatie buurtpark Geerdegem-Schonenberg en woon-

gebied Stuivenberg
- Inrichting speelplein en speelbos aan Schonenberg

MECHELEN-NOORD
- Heraanleg wijken Katanga en Galgenberg
- Stadsparkje en buurtparking aan Donkerlei
- Sporthal en wijk- en dienstencentrum op  

Oud-Oefenplein
- Heraanleg Keldermansvest, Maurits Sabbe-

straat, Schijfstraat, Generaal De Ceuninck-
straat en deel van de Batterijstraat

- Aanpak Oude Pleinstraat, Viermolenstraat, 
Blokhuisstraat en Kouterdreef
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MECHELEN IN BEELD

1. Open Vld Mechelen heeft een cheque van 1.750 euro overhandigd 
aan de organisatoren van de Mechelse vzw Nationale Kinderkanker-
dag. Het betreft de opbrengst van de Comedy Cafés die de Mechelse 
Open Vld-afdeling dit voorjaar organiseerde in Boesjkammeree, Barra-
mundo en Club Mille. In 2012 kunt u opnieuw lachen voor het goede 
doel, want de tweede editie is in voorbereiding.

2. Fotograaf Wim Robberechts nam voor Het Nieuwsblad luchtfoto’s 
van alle Vlaamse dorps- en stadscentra. “Mechelen is op het vlak van 
netheid een voorbeeld voor veel andere gemeenten”, luidde zijn oor-
deel. (Het Nieuwsblad, 16 september 2011)  

3. De tentoonstelling ‘Rik Wouters, Hoogtepunten’ lokte al meer dan 
10.000 bezoekers naar het Schepenhuis. De expo verenigt de collectie 
van de stad Mechelen met de beelden, schilderijen en tekeningen van 
het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen. 

4. Eind volgend jaar start de uitbreiding van het politiecommissariaat 
in de Frederik de Merodestraat. Het huidige gebouw wordt gemoder-
niseerd en er komt een nieuwbouw naast van 4.000 vierkante meter. Op 
die manier zijn vanaf 2014 alle politiediensten op één locatie verenigd. 
 
5. Burgemeester Bart Somers steekt een handje toe om de grootste 
skeletwijzerplaat ter wereld opnieuw naar de Sint-Romboutstoren te 
brengen. Het actiecomité ‘Rombout wordt wijzer’ ijvert voor een terug-
keer van de wijzerplaten die tussen 1705 en 1960 de toren sierden. Het 
initiatief krijgt de steun van het stadsbestuur. 
Meer info: www.romboutwordtwijzer.be. 

Foto: Wim Robberechts 1. 2.

4.3.

5.

Foto: Trans Architecten

Foto: Jan Smets



Burgemeester Bart Somers inspecteert een patrouillewagen uitgerust met een 
nummerplaatscanner.

Sinds de start van de metingen in 2002 zijn er in Me-
chelen nooit zo weinig diefstallen gepleegd als tijdens 
de eerste helft van dit jaar. Dat blijkt uit het crimina-
liteitsrapport van de lokale politie. “Met nieuwe tech-
nieken willen we de misdaadcijfers nog verder terug-
dringen”, zegt burgemeester Bart Somers (Open Vld).
 In de statistieken vallen vooral het lage aantal diefstal-
len uit voertuigen en handtasdiefstallen op. Deze mis-
daadfenomenen zitten op een historisch laagtepunt, 
net als het aantal autodiefstallen. Toch blijven er twee 
zorgenkinderen: fietsdiefstallen en woninginbraken. 
Het politiekorps werkte samen met de burgemeester 
een reeks maatregelen uit om dit soort misdrijven kor-
daat aan te pakken.

Camera’s met nummerplaatherkenning: Het stads-
bestuur installeerde 20 zogenaamde ANPR-camera’s 
langs de belangrijkste invalswegen. De toestellen scan-
nen wekelijks 1,3 miljoen nummerplaten. Dankzij die 
informatie konden intussen al acht inbraakbendes 
worden opgepakt.

Proefproject synthetisch DNA 
(SDNA): In Heffen en rondom het 
Vrijbroekpark testen stad- en pro-
vinciebestuur een proefproject met 
SDNA uit. “Waardevolle voorwer-
pen worden voorzien van een on-
zichtbaar merkteken, wat inbrekers 
moet afschrikken. Een databank 
maakt het mogelijk om de gemerkte voorwerpen snel 
terug te bezorgen en dieven te ontmaskeren”, zegt pro-
vincieraadsvoorzitter Ludwig Neefs (Open Vld).

Strikte begeleiding probleemjongeren: Mechelse 
probleemjongeren worden voortaan bijgestuurd door 
een ‘Joeri’, gebaseerd op het gelijknamige typetje van 
acteur Jan Van Looveren. Het gaat om een politie-in-
specteur die de jonge criminelen nauwgezet opvolgt en 
begeleidt. Die aanpak moet voorkomen dat ze afglijden 
naar aanhoudend crimineel gedrag. De stad werkt ook 
aan een eigen besloten jeugdvoorziening voor jonge 
criminelen.

Het stadsbestuur heeft een actieplan klaar om 
wateroverlast, zoals een jaar geleden op het Hom-
beeks plateau, zoveel mogelijk uit te sluiten. “We 
verbeteren de infrastructuur en investeren fors in 
extra materiaal. Garanderen dat er nooit meer wa-
teroverlast komt, kan niet. Maar we kunnen wel 
maatregelen nemen om het risico te verkleinen”, 
zegt schepen van Openbare Werken Greet Gey-
pen (Open Vld). 
 
Na de watersnood van vorig najaar bracht het 
stadsbestuur alle knelpunten in kaart. Bij overvloe-
dige regenval bleek de afvoer naar de Zenne een 
probleem, dikwijls veroorzaakt door ingebuisde 

grachten. “We proberen die knelpunten nu syste-
matisch weg te werken door bredere buizen aan te 
leggen en de grachten dubbel zo vaak te ruimen”, 
legt schepen Geypen uit.
 
Er loop ook een onderzoek naar de aanleg van 
kleinschalige bufferbekkens en de installatie van 
een pompgemaal aan de Aabeek. Het stadsbe-
stuur zorgde ook voor een permanente voorraad 
van 3.000 zandzakjes en kocht twintig nieuwe 
pompinstallaties en een vulmachine waarmee ter 
plekke 2.400 zandzakjes per uur kunnen worden 
gevuld. 
 

Op vraag van het stadsbestuur 
past watermaatschappij Aqua-
fi n ook de overstorten aan de 
Zenne aan, zodat overvloedig 
water sneller kan wegvloeien. 
Alle rioolputjes krijgen een ex-
tra onderhoudsbeurt en er komt 
een uitgebreide inspectie van 
het rioleringsstelsel. “In samenwerking met de 
stad organiseerden we ook een gratis ophaling 
en verwerking van huisraad die door waterschade 
onbruikbaar was geworden“, zegt Johan Timmer-
mans, voorzitter van intercommunale Ivarem.
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Mechelen bouwt vanaf 2013 aan één grote winkelas vanaf 
de Grote Markt tot aan het station. Het Kardinaal Mercier-
plein krijgt een ondergrondse parkeergarage voor 380 wa-
gens. “We investeren in de Bruul omdat we ons winkelhart 
aantrekkelijk en concurrentieel willen houden”, zegt burge-
meester Bart Somers (Open Vld). 
De stad Mechelen schrijft begin volgend jaar, samen met 
de Vlaamse bouwmeester, een internationale wedstrijd uit 
om de mooiste winkelboulevard van het land te ontwerpen. 
Reizigers die van de trein stappen in Mechelen krijgen zo 
een winkelstraat die start bij het station en eindigt op de 
Grote Markt. “Wie het station buiten stapt, moet het gevoel 
hebben al meteen in de Bruul te staan. De Bruul wordt zo 
de winkelstraat die het dichtst bij de luchthaven ligt”, legt 
Somers uit. 
 
BRUUL MET VIJF PLEINEN
 “Het wordt een uniek concept”, zegt Somers. “De Bruul 
wordt uitgebreid met tussenin vijf grote en middelgrote 
pleinen: het Stationsplein, het Kardinaal Mercierplein, de 
Vijfhoek, de Botermarkt en tot slot de Grote Markt. De 
parking onder het Kardinaal Mercierplein vervangt de eer-
dere plannen voor een ondergrondse parkeergarage aan de 
Schuttersvest. Zowel bij de bouw van deze parking als bij de 

aanleg van de nieuwe winkelboulevard krijgen handelaars 
en omwonenden inspraak.” 
 In de periode 2013-2014 wil het stadsbestuur het gedeelte 
van de Bruul tussen de Grote Markt en de Graaf van Eg-
montstraat al aanpakken. Dat werk zou slechts één jaar in 
beslag mogen nemen, om de hinder voor de handelaars tot 
een minimum te beperken. Tegelijk wordt de parking onder 
het Kardinaal Mercierplein gebouwd. Midden 2016 zouden 
alle werkzaamheden afgerond moeten zijn. 

De geplande vernieuwing van de Bruul zet aan tot 
investeren. Boven kledingwinkels H&M en CoolCat 
komt een nieuw woonblok met 19 Bruullofts.Ook 
de werken aan Mediamarkt zijn gestart.

“VERNIEUWDE BRUUL MAAKT 
MECHELEN NOG AANTREKKELIJKER”

Winkelstraat van 
station tot Grote Markt

Philippe Casaert van kledingwinkel Cassari in de Graaf Van Egmont-
straat reageert enthousiast op de plannen om de Bruul te vernieuwen. 
“Een kwaliteitsvolle heraanleg van de Bruul zal onze stad nog aantrek-
kelijker maken. We merken nu al een groot verschil met vroeger. De 
voorbije jaren heeft de leegstand in onze straat plaatsgemaakt voor 
heel wat nieuwe winkels”, zegt Casaert.
Hij kijkt ook uit naar de bouw van een ondergrondse parking aan het 
Kardinaal Mercierplein. “Een vlot bereikbare parking, vlakbij de winkel-
straat, is een schitterende zaak voor alle handelaars hier in de buurt”, 
aldus Casaert. “Voldoende maatregelen om de hinder tijdens de wer-
ken te beperken en ruimte voor inspraak van handelaars en omwonen-
den, zijn wel belangrijke randvoorwaarden voor dit project.”

Wil je meehelpen aan de uitbouw van Open Vld en 
een open samenleving? Denk je toekomstgericht 
en houd je niet vast aan oude starre structuren 
uit het verleden? Sluit je dan nu aan 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.
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