
Mechelen

“Als nieuwe Mechelaar valt het 
me telkens weer op. Mechelen is 
de voorbije jaren opzienbarend 
veranderd.

En het mag gezegd en getoond 
worden: dat hebben we voor 
een groot stuk te danken aan 
het huidige stadsbestuur met 
onze drie N-VA-schepenen.

Veel van de plekken die we 
vandaag met onze fiets- en 
wandeltocht aandoen, hebben 
mij alvast positief verrast.

Ik wens jullie evenveel plezier 
op deze ontdekkingstocht door 
de stad!”

Johan Van Overtveldt
N-VA Mechelen 

De Kracht van Verandering in Mechelen

Fiets- en wandeltocht



De Kracht van Verandering in Mechelen

Laat je verrassen door de mooiste Mechelse plekken waar de N-VA de voorbije 
jaren de Verandering realiseerde. En dat zijn er heel wat!

Zowel langsheen de fietstocht van 27 kilometer als langs de kortere wandel- of 
fietsroute van 6 kilometer, die ook toegankelijk is voor rolstoelgebruikers, vind je 
een verrassend gevarieerde reeks projecten waar de N-VA de hand in heeft. 

Verandering op alle niveaus
De ‘gele’ draad doorheen al die projecten? Dat is de Verandering! Die is zichtbaar 
op alle niveaus waar de N-VA mee bestuurt. Uiteraard in onze mooie stad zelf, 
met N-VA-schepenen Marc Hendrickx, Katleen Den Roover, Chris Backx en 
- voorheen en straks weer - Bart De Nijn. We kregen en krijgen gewaardeerde 
steun vanuit de provincie Antwerpen, met N-VA-gedeputeerden Luk Lemmens 
en Bruno Peeters. En ook onze Vlaamse en federale ministers hebben oog voor 
Mechelen.

De Kracht van Verandering: best indrukwekkend
Op de bladzijde hiernaast vind je een korte opsomming van de projecten langs 
de route. Een plattegrond met de fiets- en wandelroutes vind je op bladzijde 4 
en 5. En op de bladzijden daarna krijg je meer uitleg over alle haltes. Best een 
indrukwekkende lijst met realisaties, vind je niet?

Geniet van de wandeling of fietstocht … en hou het veilig! 

Veel plezier
vanwege het afdelingsbestuur van N-VA Mechelen

30 haltes die tonen dat de Verandering Werkt

Halte Project Wie? Wat?

1. Fietsostrade Mechelen-Antwerpen VL/PROV 
 Participatieproject Nieuwendijk M  
2. Sportinfrastructuur Campus Caputsteen VL  /
3. Park Caputsteen: project kinderopvang EU  
4. Portierswoning stedelijke begraafplaats M  
5. Oud Oefenplein: heraanleg M 
 Dienstencentrum De Schijf M  
6. Dierenbescherming Mechelen IG  
7. Galgenberg: moestuintjes en groenzone M  
8. Buurthuis Battel M  
 Vernieuwing Battelbrug VL 
9. Dorpshuis Hombeek M  
10. Vrijbroekpark PROV/M  
11. Hovenierspark M  /
12. Ganzendries: sociale woningen  M  
13. Hof van Cortenbach VL  
14. Sinte Mettetuin M  
15. Bruul en Botermarkt M 
16. Secretariaat N-VA met AED-toestel N-VA  /
17. Huis van de Mechelaar M  
18. Rik Wouterstuin M  
19. Sint-Pieter-en-Pauluskerk VL  
20. Clarenhof, Rik Woutersstraat en Meysbrug M 
21. Hanswijkbasiliek VL  
22. Hendrik Speecqvest EU/M /
23. Zandpoortvest VL/M /
24. Douaneplein M 
 Shoppingshuttle M  
25. Ice Skating Center Mechelen VL/M/privé   
26. De Nekker: sporthal PROV  
27. Sint-Libertus: sociale woningen M  
28. Nekkerspoel M 
29. Papenhof M 
30. Verschillende scholen langs de route M  

VL = Vlaanderen
PA =  Provincie Antwerpen
M =  Stad Mechelen
IG =  Intergemeentelijke samenwerking
EU = Europese Unie

=  mobiliteit, openbare werken,  
 stadsvernieuwing
=  wijkwerking en samenleven
=  renovatie en herbestemming
=  groen in de stad

=  sociaal wonen
=  sport en gezondheid
=  lokale economie
=  welzijn 
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10. Vrijbroekpark
Je staat hier in de grote groene long 
van onze stad. Vorig jaar renoveerde de 
provincie de verloederde verkeerstuin 
tot een moderne en veilige oefenplaats 
voor kinderen uit de lagere school.

11. Hovenierspark
Nog een succesvol participatietraject! 
Samen met de buurtbewoners werd 
er gezocht naar een bestemming voor 
het binnengebied. Het park omvat een 
samentuin en een natuurspeelplaats. 

12. Ganzendries
De Kleine Landeigendommen 
Mechelen en Omgeving (KLEMO) 
zorgt voor betaalbare sociale 
koopwoningen. Het project 
Ganzendries omvat 19 appartementen. 
Met projecten als deze zetten we in op 
betaalbaar wonen voor iedereen. 

13. Hof van Cortenbach
Tussen Korenmarkt, Ziekeliedenstraat 
en Onze-Lieve-Vrouwestraat vinden 
we een uniek staaltje 16de-eeuwse 
paleisarchitectuur. Na decennia 
van verkrotting wordt het Hof van 
Cortenbach gerestaureerd en krijgt het 
een nieuwe bestemming als woon-, 
winkel- en horecaproject.

14. Sinte Mettetuin 
In 2016 opende de Sinte Mettetuin, 
een groen rustpunt waar voordien een 
versnipperde restruimte was. Je kan 
hier ook werken aan je conditie op de 
verschillende buitensporttoestellen.

15. Bruul en Botermarkt
Het duurde even om de Bruul en de 
Botermarkt helemaal klaar te krijgen, 
maar nu kan je hier heerlijk

genieten van ‘Mechelen Winkelstad’ 
en zalig rondslenteren tussen de 
waterelementen en het groen.

16. Secretariaat N-VA Mechelen
Het afdelingssecretariaat is een 
opvallend geel element in de Desiré 
Boucherystraat. Binnen hangt een 
AED (een automatische defibrillator). 
Mechelse organisaties kunnen die 
ontlenen: onze manier om bij te dragen 
aan een Hartveilig Mechelen. 

17. Huis van de Mechelaar
Het glazen Huis van de Mechelaar 
is dé plek waar alle Mechelaars 
terechtkunnen voor documenten en 
diensten van de stad. Sinds 2015 werkt 
het Huis van de Mechelaar op afspraak. 
Je boekt op voorhand jouw afspraak 
in en hebt geen last meer van lange 
wachtrijen!

18. Rik Wouterstuin
Waar je nu de vijver ziet, liep vroeger 
een vliet. Daarnaast zie je enkele 
kleine speelelementen voor kinderen 
en achteraan is er plaats voor replica’s 
van beelden van Rik Wouters, een van 
Mechelens bekendste kunstenaars. 

19. Sint-Pieter-en-Pauluskerk
Dit pareltje uit de zeventiende eeuw 
werd recent gerenoveerd met steun van 
de Vlaamse overheid. Spring er zeker 
eens binnen, het is de moeite!

20. Clarenhof, Rik 
Woutersstraat en 
Meysbrug

De verloederde 
‘Euroshopping’ kreeg 
een nieuw leven: de 
oude gebouwen zijn 
afgebroken en het hele 

1. Fietsostrade en participatieproject 
Nieuwendijk

Hier in Nekkerspoel vertrekt 
de F1-fietsostrade, die helemaal 
doorloopt tot in Antwerpen. In deze 
wijk organiseerden we het grootste 
participatietraject dat Mechelen 

ooit kende: de 
bewoners werkten 
die veranderingen 
mee uit die het 
meeste nodig 
waren. 

2. Sportinfrastuctuur Campus 
Caputsteen

BA Campus Caputsteen kreeg 78.000 
euro subsidie voor het openstellen 
van haar sportinfrastructuur voor 
sportverenigingen. De N-VA is een 
groot voorstander van het gebruiken 
van schoolgebouwen na de uren. 

3. Park Caputsteen met project 
kinderopvang

Een interessant proefproject: ouders 
kunnen hun kinderen hier in de 
opvang achterlaten, terwijl ze een 
opleiding volgen of een job zoeken. 
Het project biedt kansarme ouders 
een laagdrempelige toegang tot 
kinderopvang. 

4. Portierswoning stedelijke  
begraafplaats

De portierswoning uit 1873 werd in 
2016 gerenoveerd. Het gebouw heeft 
een grote meerwaarde als typisch 
voorbeeld van een 19de-eeuwse 
directeurswoning. Op dit ogenblik 
loopt de procedure om het pand te 
verhuren als kantoorgebouw. 

5. Oud Oefenplein
Het Oud Oefenplein stond tot voor 
kort helaas vooral bekend vanwege de 
verloedering. Maar ziehier het resultaat 
van een grondige opknapbeurt. 
Met als kers op de taart: het nieuwe 
dienstencentrum De Schijf.

6. Dierenbescherming Mechelen
Al jaar en dag vangt de 
Dierenbescherming Mechelen 
huisdieren op. Honden, katten 
en konijnen, maar ook vogels, 
schildpadden en allerhande andere 
kleine beestjes op zoek naar een 
nieuwe familie. 

7. Galgenberg
In 1642 zou op de Galgenberg nog een 
vermeende heks op de brandstapel 
hebben gestaan hebben. Nu is het 
een rustige woonwijk, met sinds kort 
enkele moestuintjes en groenzones 
voor de bewoners. 

8. Buurthuis Battel
Het wijkhuis in Battel 
is een multifunctionele 
ontmoetingsplaats 
geworden, en de boeken-
ruil wordt gerund door 
vrijwilligers. Sta ook even stil bij de 
nieuwe gelijkgrondse draaibrug. Die 
heeft nog wat aandacht nodig en we 
houden daarom de vinger aan de pols.  

9. Dorpshuis Hombeek
Ook hier staat participatie centraal. Met 
het project ‘Hart voor Hombeek’ werden 
de Hombekenaren opgeroepen hun 
dorpshart uit te tekenen. Op dit moment 
is het dorpshuis in volle renovatie.
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openbaar domein is opgewaardeerd. 
In de Rik Woutersstraat en Meysbrug 
vinden we afgezaagde kasseien terug 
in de plaats van de ‘kinderkopkes’ van 
voorheen. 

21. Hanswijkbasiliek 
Hier werd rond het jaar 900 een beeld 
van Maria uit een schip geladen, 
zodat het minder diep lag en kon 
doorvaren. Dat herdenken we nog 
ieder jaar tijdens de Hanswijkprocessie. 
De Hanswijkbasiliek werd recent 
gerenoveerd. 

22. Hendrik Speecqvest
Om de stad rustig en leefbaar te 
houden, houden we wagens zo veel als 
mogelijk uit de binnenstad. Daarom 
is deze ondergrondse parking een 
absolute must. Bovenop de parking 
komt er een groen vestenpark.

23. Zandpoortvest
Hier wordt volop gewerkt om de Dijle 
open te leggen. Binnenkort kunnen 
studenten en Mechelaars hier samen 
genieten van groen en rust. Vlak voor 
het Douaneplein kom je ook de nieuw 
aangelegde Tangent tegen.

24. Douaneplein
Hier zie je fuifzalen, 
een skatepark en een 
sportgebied, met ruimte 
voor creativiteit. Iets verder 
vinden we de halte van de 

shopping shuttle, waarvan je elke 
zaterdag en op koopzondagen gratis 
gebruik kan maken.  

25. Ice Skating Center Mechelen 
De nieuwe schaatsbaan is een 
voorbeeld van innovatie. Zo zorgt 
hetzelfde systeem ervoor dat het 

ijs koelt én dat de andere ruimtes 
voldoende verwarmd zijn. 

26. De Nekker
Liefst 3,2 miljoen euro maakte 
de provincie vrij om de sporthal 
van De Nekker te vernieuwen. 
Aan de overkant (Nekkerhal) zijn 
intussen de werken aan de nieuwe 
brandweerkazerne gestart.

27. Sint-Libertus 
Deze nieuwbouwblok is een project van 
KLEMO. Hier vinden we 15 betaalbare 
sociale koopwoningen en appartementen 
met privétuinen, fietsenbergingen en 
parkeerplaatsen. 

28. Nekkerspoel
Het grote participatie-
traject voor deze wijk 
omvat de heraanleg van 
de Nekkerspoelstraat. 
In het eerste deel van de straat is de 
herinrichting ondertussen uitgevoerd. 
Waar de Nekkerspoelstraat nog niet is 
heraangelegd, heeft de stad het fietspad 
alvast geasfalteerd.

29. Park Papenhof
Het park Papenhof bestaat al sinds 
1825 en is een gekend toevluchtsoord 
voor iedereen uit de buurt. 
Ondertussen vinden we hier ook een 
speelbos, en sinds 2016 maakt ook de 
overkant van de weg deel uit van het 
park. 

30. Verschillende scholen
Hoewel er in Mechelen geen stedelijke 
scholen zijn, subsidieerde de stad de 
renovatie- en uitbreidingswerken van 
heel wat basisscholen om voldoende 
capaciteit te garanderen voor alle 
Mechelse scholieren. 
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