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4. Mobiele stad

standpunt

Voor een stad die snel evolueert naar 100.000 inwoners is mobiliteit ongetwijfeld een van de grootste 
uitdagingen. Hoe moeten al die mensen zich binnen de stad makkelijk, comfortabel en betaalbaar verplaat-
sen? Hoe moet het verkeer naar en van de stad georganiseerd worden? En hoe brengen we dat allemaal in 
overeenstemming met de noodzakelijke zorg voor leefbaarheid, milieu en klimaat? 

In Mechelen wil de PVDA een ambitieus mobiliteitsbeleid op lange termijn zien. Veiligheid, levenskwaliteit, 
dienstverlening en zorg voor milieu en klimaat staan daarin voorop. Wij willen een beleid met een heldere 
toekomstvisie, waarvoor de noodzakelijke stappen vandaag al gezet worden.

onZe VooRstellen

EEn. EEn pErformant opEnbaar vErvoEr

•	 We dringen aan op investeringen bij De Lijn om de kwaliteit en de dienstverlening te versterken. 
•	 We streven naar een kosteloos openbaar vervoer in de stad, zodat mensen makkelijker de stap naar het 

openbaar vervoer zetten. 
•	 We verhogen het aanbod op de lijnen, zeker laat op de avond, en voorzien meer haltes.
•	 De Lijn blijft de bevoorrechte partner in de ontwikkeling van het stedelijk en regionaal openbaar vervoer.

TwEE. vEEL rUImtE voor fIEtSErS En voEtGanGErS
•	 We	zorgen	ervoor	dat	alle	voorzieningen	-	wonen,	werken,	school,	ontspanning,	diensten,	...	-	zoveel	mo-

gelijk in mekaars nabijheid liggen en makkelijk bereikbaar zijn met de fiets, te voet of met het openbaar 
vervoer.

•	 Er	komt	een	plan	waarin	de	verkeersstromen	voor	voetgangers,	fietsers,	openbaar		vervoer	en	private	
voertuigen volgens het STOP-principe worden afgebakend.

•	 Woonstraten	in	het	centrum	en	in	de	wijken	worden	ingericht	op	maat	van	de	voetgangers	en	fietsers,		
de auto is er te gast. Doorgaand vrachtwagenverkeer wordt met slimme camera’s geweerd.

•	 Er	wordt	fors	geïnvesteerd	in	voet-	en	fietspaden.
•	 Fietspaden	moeten	geschikt	zijn	voor	alle	types:	standaard	fiets,	fietskarren,	bakfietsen,	koeriers,	elek-

trische en mindervalide fietsen. Voet- en fietspaden moeten obstakelvrij zijn en hebben duidelijke en 
veilige	oversteekplaatsen.	Fietspaden	worden	uniform	bewegwijzerd.

•	 Het	aantal	fietsstraten	wordt	systematisch	uitgebreid.
•	 Op	kruispunten	wordt	waar	mogelijk	vierkant	groen	toegepast.	
•	 Bij	de	aanleg	van	voetpaden	wordt	rekening	gehouden	met	het	comfort	van	wie	gebruik	maakt	van	een	

rollator, scootmobiel, rolstoel of kinderwagen. 
•	 In	de	hele	 stad	komen	comfortabele	boven-	en	ondergrondse	fietsstallingen	nabij	winkels,	diensten,	

culturele en recreatieve hotspots, woonkernen, … Er komt minstens één centraal gelegen, gratis, perma-
nent bewaakte stedelijke fietsparking.
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•	 Er	wordt	extra	ingezet	op	fietsveiligheid	daar	waar	kinderen	en	jongeren	vaak	vertoeven:	scholen,	sport-
terreinen, bioscoop, speelpleinen, jeugdhuizen, …

•	 Straten	rond	scholen	worden	autovrij	gemaakt.

DriE. HEt GEmotorISEErD vErKEEr WorDt ZovEEL moGELIJK 
bEpErKt

•	 We	maken	Mechelen	geleidelijk	verder	autoluw	en	maken	op	termijn	van	de	hele	stad	een	Lage	Emissie	
Zone.

•	 Er	wordt	voluit	geïnvesteerd	 in	 rand-	en	buurtparkings,	van	waaruit	het	centrum	en	de	verschillende	
stadswijken	op	een	aantrekkelijke	en	makkelijke	manier	bereikbaar	zijn:	te	voet,	met	de	fiets	of	met	het	
openbaar vervoer.

•	 Vrachtverkeer	wordt	in	de	stad	zoveel	mogelijk	vermeden.	
•	 Autoverkeer	wordt	in	woonwijken,	handelskernen,	schoolomgevingen	en	alle	andere	plekken	waar	veel	

activiteiten zijn zoveel mogelijk geweerd. Zone 30 wordt binnen de bebouwde kom de regel, waarvan in 
uitzonderlijke gevallen kan afgeweken worden met 50 km per uur. 

•	 Het	gebruik	van	deelfietsen	en	deelauto’s	wordt	uitgebreid	en	wordt	voor	iedereen	betaalbaar	gemaakt.	
•	 Het	systeem	van	taxicheques	wordt	geoptimaliseerd.
•	 De	Minder	Mobielencentrale	wordt	versterkt.

ViEr. WE bEtrEKKEn IEDErEEn bIJ HEt mobILItEItSbELEID
•	 Belangrijke	beslissingen	inzake	mobiliteit	moeten	samengaan	met	ernstige	inspraaktrajecten.
•	 Bij	de	ontwikkeling	van	het	mobiliteitsbeleid	wordt	een	beroep	gedaan	op	de	expertise	van	onder	meer	

de	Fietsersbond,	TreinTramBus	en	Mechelen	Mobiel	voor	Iedereen.	
•	 Bedrijven	die	in	Mechelen	gevestigd	zijn	en	dankbaar	gebruik	maken	van	de	weginfrastructuur,	moeten	

ook bijdragen tot het onderhoud ervan.

Visie

Een stad die de ambitie heeft om wereldfaam te verwerven, moet in de 21ste eeuw resoluut durven kiezen 
voor een toekomstgericht plan dat de stedelijke mobiliteit een compleet nieuw gezicht geeft. Mechelen 
groeit en zal dat ook in de toekomst blijven doen. Meer mensen betekent ook meer verkeer. Hoe moet dat 
georganiseerd worden? Daarin moeten heldere keuzes gemaakt worden. 

Dat een stad met steeds meer inwoners niet kan samengaan met steeds meer auto’s, zal vrijwel niemand 
tegenspreken. Niemand in onze stad is gebaat bij meer uitlaatgassen, stilstaand verkeer en onveilige stra-
ten. De stad van de toekomst zal voluit moeten inzetten op fietsen, wandelen en openbaar vervoer. De 
ontwikkeling van stadswijken en dorpen moet daar rekening mee houden. Overal moeten diensten en 
voorzieningen aanwezig zijn die makkelijk bereikbaar zijn met de fiets, te voet of met het openbaar vervoer. 

Als populaire centrumstad heeft Mechelen heel wat troeven in handen om vorm te geven aan de stedelijke 
mobiliteit	van	de	toekomst:	
•	 Een	groot	deel	van	de	Mechelaars	woont	binnen	een	afstand	van	vijf	kilometer	van	het	centrum.	Binnen	

die straal zijn de meeste verplaatsingen met de fiets en zelfs te voet heel goed mogelijk.
•	 Mechelen	heeft	heel	wat	mogelijkheden	om	het	centrum,	de	wijken	en	de	deelgemeenten	met	elkaar	te	

verbinden via aantrekkelijke fietsroutes. 
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•	 De	centrale	ligging	van	Mechelen	tussen	Antwerpen	en	Brussel	biedt	heel	wat	mogelijkheden.	De	stad	is	
makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer, vanuit Mechelen zijn de meeste andere centrumsteden 
ook vlot te bereiken.

	•	 Het	nieuwe	station	zal	in	de	toekomst	ook	een	belangrijke	troef	zijn	om	het	openbaar	vervoer	van	en	
naar de stad aan te moedigen. 

•	 Mechelen	beschikt	buiten	de	stadskern	over	voldoende	ruimte	om	parkeervoorzieningen	te	ontwikkelen.	

Helaas heeft het Mechelse stadsbestuur zich in de voorbije zes jaar weinig ambitieus getoond. Het hoofd-
stuk	mobiliteit	in	het	bestuursakkoord	leest	als	een	waslijst	van	niet	nagekomen	goede	voornemens:	

Bij	openbare	werken	en	mobiliteitsmaatregelen	zou	structureel	overlegd	worden	met	bewoners	en	gebrui-
kers.	Fiets-	en	voetpaden	zouden	verder	aangelegd	worden,	met	bijzondere	aandacht	voor	rolstoelgebrui-
kers, senioren en kinderwagens. Schoolroutes zouden veilig gemaakt worden en de directe omgeving van 
scholen zou autovrij gemaakt worden. Er ging een ambitieus fietsplan komen, met snelle, duidelijke en 
herkenbare fietsverbindingen en nieuwe fietsbruggen over waterwegen, de auto zou zich op deze verbin-
dingen	ondergeschikt	voelen.	Fietsknelpunten	zouden	opgelijst	en	weggewerkt	worden.	Er	zouden	meer	
en veilige stallingen komen. Er zou in samenwerking met De Lijn gewerkt worden aan een nieuwe en 
klantvriendelijke busregeling. Er zou meer aandacht komen voor minder mobiele mensen. Er zouden rand-
parkings komen met aangename fiets- en wandelroutes naar het centrum, … Van al deze voornemens is 
bijzonder weinig gerealiseerd. 

Hoogste	tijd	dus	dat	er	een	stevig	tandje	bijgestoken	wordt.	Buitenlandse	steden	laten	zien	dat	er	heel	wat	
mogelijk is. Kopenhagen, Madrid, Parijs, Oslo … allemaal hebben ze succesvolle projecten en beleidsplan-
nen ontwikkeld. 

Een resolute omslag in het mobiliteitsbeleid wordt niet van vandaag op morgen gerealiseerd. Het is een 
project op lange termijn dat stap voor stap vooruitgaat. Elke stap moet op een goed doordachte manier 
worden voorbereid, zodat niemand door de genomen maatregelen gedupeerd wordt. 

EEn. EEn pErformant opEnbaar vErvoEr

De Vlaamse overheid ontwikkelt vandaag een openbaar vervoersplan waarin het concept basismobiliteit 
vervangen	wordt	door	basisbereikbaarheid.	Basismobiliteit	houdt	 in	dat	 iedereen	op	wandelafstand	een	
halte	met	een	aanbod	aan	openbaar	vervoer	heeft.	Basisbereikbaarheid	stelt	voorop	dat	lokale	en	regio-
nale diensten vlot bereikbaar moeten zijn met het openbaar vervoer. 

In	het	nieuwe	concept	worden	vier	niveaus	onderscheiden:	het	treinnet	als	ruggengraat,	het	kernnet	waar-
bij bussen en trams grote woonkernen verbinden, het aanvullend net dat zorgt voor aansluiting met kleinere 
steden en gemeenten en dat ook instaat voor woon-werkverkeer en vervoer naar en van school, en tot slot 
het “vervoer op maat”. In het laatste luik worden de lokale vervoersnoden ingevuld. Het lokale bestuur krijgt 
daarin een grote verantwoordelijkheid. 

Mechelen maakt deel uit van een van de proefzones waarin vooral wordt uitgedacht hoe het luik “vervoer 
op maat” concreet vorm moet krijgen. We pleiten er voor dat Mechelen binnen dit overleg ijvert voor een 
sterk lokaal en regionaal openbaar vervoer in publiek beheer. De Lijn moet bevoorrechte partner blijven. 
De	Mechelse	volksvertegenwoordigers	moeten	zich	in	het	Vlaamse	en	Federale	Parlement	inzetten	voor	de	
versterking	van	NMBS	en	De	Lijn.

Mechelen moet een openbaar vervoersnetwerk krijgen dat het centrum, de wijken en de deelgemeenten 
op een comfortabele manier met elkaar verbindt. Een regelmatig en betaalbaar aanbod dat een realistisch 
alternatief biedt voor de auto, staat voorop. 
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Gratis openbaar vervoer is geen utopie. In liefst twintig Europese steden is het al in meer of mindere mate 
een realiteit. En met succes. Het aantal gebruikers van het openbaar vervoer neemt toe, het autoverkeer 
vermindert gevoelig. 

Gratis openbaar vervoer aanbieden aan de inwoners van de stad kost veel geld. Maar de vraag die we ons 
moeten stellen is hoeveel onze gezondheid, onze veiligheid en de leefbaarheid van onze stad ons waard 
zijn. Vandaag is er in Mechelen alleen gratis vervoer voor wie op zaterdag in onze stad komt shoppen. Dat 
kan	niet	de	bedoeling	zijn.	Buitenlandse	steden	laten	zien	dat	er	veel	meer	mogelijk	is.	Zelfs	Parijs	over-
weegt om haar hele openbaar vervoersnet gratis te maken.

TwEE. vEEL rUImtE voor fIEtSErS En voEtGanGErS
Er moet een resolute verschuiving komen van gemotoriseerd verkeer naar fietsen, wandelen en openbaar 
vervoer. We passen voor een stad waar de straten volgestouwd zitten met bumper aan bumper stilstaande 
auto’s, waar fietsen en wandelen zelfmoord is en mensen niet meer buiten kunnen zonder mondmasker. 

In Europa wordt vaak en graag gekeken naar Kopenhagen als lichtend voorbeeld. De Deense hoofdstad 
draagt	al	lang	de	titel	van	Europese	Fietsstad.	Zelfs	de	koninklijke	familie	neemt	er	de	fiets.	Maar	fietsstad	
Kopenhagen	is	er	niet	zomaar	gekomen.	Ze	is	het	resultaat	van	een	jarenlang	consequent	volgehouden	
keuze. Al in de jaren 1970 werd de basis gelegd voor de fietsstad die Kopenhagen vandaag is.

Verkeersveiligheid en diefstalveilige fietsenstallingen overtuigen mensen om de fiets te gebruiken. We 
moeten de onveilige kruispunten aanpakken en ook werk maken van centraal gelegen, bewaakte fietspar-
keerplaatsen. 

De Wereldgezondheidsorganisatie berekende dat wanneer alle Europese steden het fietsmodel van Ko-
penhagen zouden kopiëren, er jaarlijks 10.000 levens gespaard zouden worden. Wij willen dan ook dat 
Mechelen dit model volgt.

De mobiliteit in onze stad herdenken en hervormen, kan niet van vandaag op morgen. Het is een proces op 
lange termijn. Maar het einddoel moet van meet af aan duidelijk zijn.

DriE. HEt GEmotorISEErD vErKEEr WorDt ZovEEL moGELIJK 
bEpErKt

“Stadslucht maakt vrij” is een gedachte die we graag huldigen. Maar onze stadslucht kan pas echt vrij 
maken als ze ook gezond is. Zolang de vervuiling van het gemotoriseerde verkeer niet kordaat wordt te-
gengegaan, zullen we geen gezonde stadslucht kunnen ademen. Stadslucht kan ook niet vrij maken als er 
geen ruimte is waarin we ons vrij en veilig kunnen bewegen. Zolang een overmatig deel van de ruimte in 
onze stad door het gemotoriseerde verkeer wordt bezet, kan van vrije en veilige ruimte geen sprake zijn. 

De beleidsmaatregelen moeten in elk geval ambitieus zijn, maar ze moeten ook sociaal zijn. Het kan niet de 
bedoeling	zijn	dat	groene	maatregelen	neerkomen	op	meer	betalen	voor	de	bevolking	en	royale	subsidies	
voor	grote	bedrijven.	Laat	staan	dat	de	maatregelen	een	sluikse	manier	zijn	om	extra	geld	in	de	stadskas	
te krijgen. Daarom pleiten we ervoor dat bij de invoering van de Lage Emissiezone ingezet wordt op alter-
natieven zoals goedkope busabonnementen, verhuren van fietsen...in plaats van boetes uit te schrijven. In 
samenspraak met de lokale handelaars wordt ook gezocht naar oplossingen om de klantvriendelijkheid van 
lokale handelszaken te garanderen.
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ViEr. WE bEtrEKKEn IEDErEEn bIJ HEt mobILItEItSbELEID

Mobiliteit is een thema dat echt iedereen aanbelangt. Het is dan ook van belang om iedereen te betrekken 
bij de vormgeving ervan.

Het stadsbestuur heeft in de voorbije bestuursperiode vooral laten zien hoe het niet moet. In verscheidene 
mobiliteitsdossiers werden grote plannen van bovenaf doorgeduwd, zonder enig overleg met buurtbewo-
ners:	het	mobiliteitsplan	voor	de	wijk	Nekkerspoel,	de	heraanleg	van	de	Speeqvest,	…	Belangrijke	ingrepen	
moeten altijd met langdurige inspraaktrajecten gepaard gaan. 

Ook de evolutie naar een stedelijke mobiliteit waarin fietsen, wandelen en openbaar vervoer centraal staan, 
moet gebeuren in samenspraak met alle Mechelaars, opdat iedereen overtuigd mee kan in het nieuwe 
mobiliteitsverhaal.
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