Bart Somers
Mechelen

“Stad herdenken
op maat van
kinderen”

Welke algemene trends neemt u
waar?

“Steden zien zichzelf steeds meer als de
oplossing in plaats van het probleem voor tal
van maatschappelijke uitdagingen. De files,
de bevolkingsgroei, opwaartse sociale mobiliteit,ecologie,nieuwe vormen van identiteit
en solidariteit, enz. Het antwoord ligt in de
stad. Dit nieuwe bewustzijn leidt tot grotere
creativiteit en innovatiekracht, waarbij het
stedelijke niveau de hefboom bij uitstek is
voor maatschappelijke verandering.Waar de
19de en 20ste eeuw van de naties was, wordt
de 21ste die van de stad.”

Steden zien zichzelf steeds
meer als de oplossing in
plaats van het probleem voor tal
van maatschappelijke
uitdagingen. Dit nieuwe
bewustzijn leidt tot grotere
creativiteit en innovatiekracht,
waarbij de stad de hefboom is voor
maatschappelijke verandering
Wat zijn de grootste uitdagingen
voor Mechelen?

“Mechelen is de meest centraal gelegen stad
van Vlaanderen, tussen Antwerpen en Brussel. De instroom van vele jonge gezinnen
maakt dat het vergroenen naast de vergrijzing een grote uitdaging betekent.Daarnaast
willen we de 35-50 jarigen in de stad houden,
vandaag wijkt die groep nog te vaak uit naar
de rand. Er is de superdiversiteit, met haar
uitdagingen en kansen. En hoe maken we de
groei van Mechelen groen, met meer parken,
autoluwe straten en speelpleinen?”

om opnieuw de middengroep te charmeren.
We moeten investeren in stadsparken en
tuinen, bereikbaar groen, speeltuinen en
autoluwe straten. In het woonaanbod moet
er voldoende variëteit zijn voor alle groepen
van bewoners.”
“Om te evolueren naar een klimaatneutraal Mechelen onderzoeken we nu of er in
de stad ruimte is voor een beperkt aantal
windmolens. Vorig jaar kochten we ook
een heel wagenpark aan elektrische onderhoudsvoertuigen aan en we staan open
voor ideeën van creatieve en innovatieve
bedrijven.”

Hoe zult u de troeven van uw stad
hierbij aanwenden?

“Mechelen is de meest centrale stad van
Vlaanderen. Door haar ligging en taille is
zij tegelijk de kleinste grootstad en het
grootste dorp van Vlaanderen. In die hoedanigheid oefent zij een enorme aantrekkingskracht uit op bedrijven, op werknemers die de files beu zijn, die de dynamiek
van deze stad hebben opgemerkt.”

Hoe ziet u ‘de stad van de
toekomst’?

“De stad van de toekomst is er een waar
een sterke sociale en culturele mix
heerst, met een openbare ruimte die egaliseert, waar er sterke opwaartse sociale
mobiliteit bestaat, een kansenfabriek
als het ware. Een stad met een sterk wijgevoel, waar collectieve tuinen en parken de leefbaarheid versterken. Met veel
ruimte voor fietsers en voetgangers. Een
grootstedelijke odeur, maar in elke buurt
een dorpsgevoel. Waar diversiteit gezien
wordt als een bron van vrijheid, niet als
een bedreiging.”

Hoe speelt u daar beleidsmatig op
in?

“We moeten de stad herdenken op maat van
kinderen. Dat is een absolute voorwaarde

JORIS HENDRICKX
redactie.be@mediaplanet.com
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