Mechelen, met haar deelgemeenten en diverse wijken, heeft heel wat troeven. Onze stad is
een fijne stad waar we fier op zijn. Ze is eigenzinnig, mooi en compact. Met een prachtig
historisch centrum, parken en pleinen en levendige diverse wijken. Maar meer dan door
gebouwen en pleinen wordt onze stad gemaakt door mensen. Door de Mechelaars die er
wonen, leven, spelen en werken. Wij allen maken Mechelen tot de stad die ze is.
CONSTRUCTIEF
‘Jij maakt Mechelen’ is een oproep aan alle Mechelaars om hun stem te laten horen. Wij
willen weten wat àlle Mechelaars vinden over onze stad. Wat gaat er goed, wat gaat er
minder goed? In straten en wijken, groepen en verenigingen dagen we mensen uit om na te
denken over onze stad. Om problemen te signaleren, om zelf voorstellen te doen. We horen
niet alleen de stem van de luidste of de mondigste. We gaan ook actief luisteren naar
stemmen die minder luid klinken. Want wie beter dan de Mechelaar zelf weet wat zijn buurt,
straat, wijk of stad nodig heeft. En samen gaan we met die voorstellen aan de slag. Zo maken
we Mechelen nog beter, voor iedereen.
KRITISCH
Mechelaars hebben Mechelen de afgelopen decennia hard zien veranderen. Ten goede. Maar
we zijn niet blind voor wat er beter kan en moet in onze stad. Want ook achter ogenschijnlijk
mooie façades kunnen ernstige problemen schuilgaan. Ook wat minder goed gaat, moeten
we durven benoemen. Om er dan oplossingen voor te formuleren.
De armoede in Mechelen stijgt: 15.000 Mechelaars (!) hebben elke maand moeite om de
eindjes aan elkaar te knopen. Elk kind dat in armoede geboren wordt, is er één te veel. Daar
worden wij boos van. Van de Mechelse 65-plussers heeft 1 op 4 van de senioren een laag
inkomen, terwijl de kosten in de woonzorgcentra stijgen en mensen zich oprecht zorgen
maken om hun oude dag. Elke senior die in de herfst en winter na een leven hard werken,
moet krasselen, is een schande. Onrechtvaardige facturen, zoals de afvaltaks, die de mensen
het leven alsmaar duurder maken, zijn overbodig en maken het leven van mensen moeilijker.

Het is een blamage voor onze stad dat vele Mechelaars, vaak alleenstaanden, geen
betaalbare, kwalitatieve (huur)woning vinden. De wachtrijen in onze stad zijn lang: voor
betaalbare kinderopvang, een sociale woning, activiteiten voor kinderen. 3.800 Mechelaars
zijn op zoek naar werk, bijna de helft heeft allochtone roots.
Dit zijn reële zorgen van Mechelaars. Moeten we daar kritisch en verontwaardigd over zijn?
Ja! Deze zorgen en problemen vegen we niet onder de mat. Het kan niet louter bestempeld
worden als ‘geklaag’ of ‘negativisme’. We gaan samen op zoek naar oplossingen. Want
iedereen moet de kans krijgen op een goed leven in Mechelen.
ACTIEF
Deze zomer hoorden we van Mechelaars dat ze vaak halfvolle vuilniszakken moesten buiten
zetten, vooral alleenstaanden en kleine vervuilers vroegen of ze geen kleinere, goedkopere
afvalzakken kunnen krijgen. Een terechte vraag die we meenamen naar de
gemeenteraad. Hetzelfde deden we met de vraag naar een beter openbaar vervoer, dat
essentiële plekken in de stad bedient: het ziekenhuis, de cinema, de begraafplaats... In de
ocmw-raad hebben we de lange periodes van leegstand van zorgwoningen aangekaart en
werken we mee aan maatregelen om woningen sneller opnieuw beschikbaar te maken. Zo
hebben we een tal van voorbeelden.
Naast onze initiatieven in de ocmw- en gemeenteraad steken we ook zelf onze handen uit de
mouwen. Denk maar aan het Mercado-initiatief waarmee we de Oude Vleeshalle nieuw leven
inblazen of de inzameling van tweedehandskledij via de Empty Shop ten voordele van
armoede-organisaties waarbij we kleding een nieuwe, duurzame bestemming geven en
zorgen voor een heel nieuw bos en extra zuurstof voor Mechelen. Wanneer we merken dat
het stadsbestuur weinig werk maakt van haar ambitie om elke omgekapte boom door twee te
vervangen en we dit meermaals hebben aangekaart, dan planten we ze gewoon zelf. We
brengen in november ook ondernemende vrouwen in Mechelen bij elkaar, om te netwerken
en ervaring en kennis te delen. Ook dat is ‘Jij maakt Mechelen’.
BETROKKEN
Het voorbije jaar knoopten we via onze wekelijkse huisbezoeken in het kader van ‘Droom je
buurt’ heel wat leerrijke gesprekken aan. Huisbezoeken geven een unieke inkijk over het
leven in onze stad, letterlijk dicht bij mensen hun thuis. We praten met Mechelaars over hun
straat, hun wijk, hun stad, … hun leven. Wat zijn hun dromen en verwachtingen, wat maakt
hen bezorgd? En er zijn nog heel wat werkpunten. Daarom blijven we problemen aankaarten,
zonder ze te verbloemen, en zoeken we samen naar oplossingen. Om zo de buurt nog beter
te maken.
Het zwerfvuil dat onze straten ontsiert, is een ergernis die je op vele plaatsen hoort. Ook over
hoe we verstandig met de wagen kunnen omspringen, hebben vele Mechelaars een
uitgesproken mening. Maar we zien ook oudere of alleenstaande mensen die vereenzamen in
onze drukke samenleving en moeilijk of niet hun weg vinden naar gepaste
dienstverlening. We verzamelden zo al heel wat getuigenissen en reikten zelf oplossingen
aan waar mogelijk. Samen gaan we op zoek naar antwoorden op grote en kleine vragen. Daar
zetten we ook in de toekomst verder op in.

SOCIAAL
Een stad waar het goed leven is, houdt rekening met de noden en behoeften van iedereen die
deel uitmaakt van die samenleving. Wie onze stad graag ziet, durft te denken, laat zijn stem
horen en komt ook op voor het welzijn van anderen.
Onze stad groeit en dit geeft druk op de leefbaarheid van buurten. We moeten verstandig
omgaan met de schaarse open ruimte van onze stad. Ook voor gezinnen wordt de druk om
werk- en gezinsleven op te combineren zwaarder. Betaalbare kinderopvang, leefbare wijken,
voldoende aanbod in muziek-, tekenschool en sportclubs. Dienstverlening die onze stad
gezinsvriendelijker maakt. Want een groeiende stad brengt heel wat nieuwe en specifieke
noden mee.
Wij willen, samen met àlle Mechelaars, de toekomst van onze stad verder vorm geven en elke
Mechelaar een stem. Jong én oud, Mechelaar van geboorte of nieuwkomer, gezinnen én
alleenstaanden. Omdat de stad pas kan aanvoelen als een warme jas in de winter wanneer
iedereen er zich thuis kan voelen. We willen samen Mechelen maken. Want 'Jij maakt
Mechelen'. Wie doet mee?

***

Laat uw gedacht horen via info@jijmaaktmechelen.be of op www.jijmaaktmechelen.be
Of luister mee met ‘Droom Je Buurt’ naar wat er leeft in de buurt en ga mee op pad met onze
wekelijkse huisbezoeken.
Ons ontmoeten kan ook op volgende activiteiten:
o Infoavond Samenaankoop elektrische auto's: 5 oktober in Den Abeel
o Mercado Mechelen 21 & 22 oktober in de Oude Vleeshalle - Foodmarket met chef Axel
Colonna van Centpourcent die kookt voor sociaal restaurant De Refuge
o Netwerking, tips en tricks rond vrouwelijk ondernemerschap op 6 november in ’t
Arsenaal
o Verdoken kansarmoede bij senioren: gespreksavond in december

