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/
– college: burgemeester Bart Somers, schepen Katleen Den Roover, schepen Greet Geypen,
schepen Marina De Bie.
- wijkinspecteur: Solly Maartens
- vzw. J@M: Bo Verhaegen (kinderwerkster), Elke Stevens (sectorverantworrdelijke).
- afdeling wijk- en dorpszaken: Belinda Brams (Gebiedsregisseur)en Benny Bos
(Opbouwwerker),Marijke Boeckx (Afdelingshoofd WDZ)

Mechelen in Beweging: Rudy Van Camp
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Tussen de Brusselsesteenweg en het station Nekkerspoel wordt een nieuw dubbelspoor
aangelegd: de Spoorbypass. Daar onder, over hetzelfde tracé, komt de Tangent, een gedeeltelijk
ondergrondse ontsluitingsweg van 2x2 rijstroken, uitsluitend voor gemotoriseerd verkeer. Parallel
daarmee komt nog een fietspad en voetpad in dubbele richting. Samen met de bouw van een
ondergrondse stationsparking voor bijna 2000 auto’s en fietsenstallingen voor ruim 5.000 fietsen,
komt er ook een volledig nieuw trein- en busstation. Ten slotte wordt nog de Arsenaaltunnel
aangelegd, een gedeeltelijk ondergrondse verbinding voor auto’s tussen de Tangent en de
Motstraat.
In de wijk Arsenaal moeten de Spoorbypass en de Tangent verschillende bestaande
vervoersinfrastructuren kruisen. Naast de bestaande spoorwegbrug over de Leuvensesteenweg
komt een nieuwe spoorwegbrug. Daarvoor is men momenteel bezig om aan beide zijden zware
betonnen landhoofden te maken. Die Spoorbypass moet ook de spoorlijn Mechelen – Leuven
kruisen en ook daar is een nieuwe spoorwegbrug voor nodig. Ten slotte moet de trein ook nog
over de Dijle.
Het autoverkeer dat vanop de Tangent uit de richting van het station naar het Douaneplein rijdt,
kruist de Leuvensesteenweg gelijkgronds door middel van een lichtengeregeld kruispunt. Die
Tangent gaat dan onder de spoorlijn Mechelen – Leuven door, met een brug over de Dijle, onder
de spoorlijn Antwerpen – Leuven door en eindigt ten slotte op de N15 aan het Douaneplein.
Op 18 en 19 november zullen 35m lange betonnen brugelementen geleverd worden. Dat gebeurt
tussen 22u00 en 04u00 en het verkeer zal daar hinder van ondervinden, maar wel steeds door
kunnen. Het weekend daarop, 21 en 22 november, worden die betonnen liggers over de
spoorweg gelegd (nachtwerk) en wordt het treinverkeer tussen Mechelen en Leuven vervangen
door een busdienst.
In het voorjaar van 2016 moeten de nutsmaatschappijen proefsleuven maken in de
Leuvensesteenweg, wat vooral hinder voor het autoverkeer met zich meebrengt. Wanneer dat
precies gebeurt, staat nog niet vast. Nog in 2016, wellicht in het najaar, wordt de spoorwegbrug
over de Leuvensesteenweg gelegd en is alle verkeer gedurende een weekend sterk gehinderd of
zelfs onmogelijk.
De moeilijkste periode wordt van begin 2017 tot begin 2018, wanneer de Fietspuzzel gebouwd
wordt en de Leuvensesteenweg aangesloten wordt op de Tangent. Dat zal heel wat
verkeershinder met zich mee brengen, maar fietsers en voetgangers zullen altijd door kunnen.
Positief is wel dat daarna voor fietsers en voetgangers nieuwe, rechtstreekse verbindingen
aangelegd worden met het station en met de Dijlpad, waardoor men makkelijker naar de Nekker
kan.
Er worden regelmatig informatiecampagnes gehouden om de wijk te verwittigen van alle soorten
hinder. Meldingen van overlast kunnen tijdens kantooruren op het gratis telefoonnummer 0800
55575 of per mail op info@mecheleninbeweging.be
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Tenderstraat:
Vraag: kan de werkweg die nu dienst doet voor de werken in de toekomst niet blijven bestaan
zodat bewoners de mogelijkheid krijgen om een achteringang te voorzien via de tuinontsluiting?
Antwoord: probleem is dat INFRABEL de eigenaar is van deze grond. Na het project wordt deze
doorgang teruggegeven. Als de buurt dit graag wilt kan dit gevraagd worden aan Infrabel.
Maar de vraag moet wel vanuit de buurt zelf komen en moet door de bewoners gedragen worden.
Dellingsstraat:
Vraag: meer snelheidscontroles in Dellingsstraat?
Antwoord: kan opgenomen worden maar de vraag is groter dan het aanbod. Iedereen wil
snelheidscontroles in zijn straat.
Hanswijkvaart:
Vraag: de zone van 30km/u wordt niet gerespecteerd. Kan er niet meer geflitst worden?
Antwoord: er wordt veel geflitst.
Het flitsen kan je bekijken op de website van de politie.
De ingrepen om snelheid te verminderen zijn niet allesomvattend en nooit ideaal.
Vraag: kan men de rijkussens op Hanswijkvaart verwijderen en andere maatregels nemen?
Antwoord: de vraag moet onderzocht worden?
Leuvensesteenweg:
Vraag om een zebrapad te creëren ter hoogte van Aldi?
Antwoord: vraag kan overgemaakt worden aan AWG.
Vraag: fietsrekken voorzien ter hoogte van de Smis aan de bushalte.
Antwoord: vraag wordt doorgegeven naar de dienst ruimtelijke planning en mobiliteit.
Vraag: waarvoor dienen de gaten in de betonconstructie?
Antwoord: het zijn luchtgaten om lichtinval te creëren.
Vluchtelingen problematiek?
Vraag: hoe kijkt het beleid aan tegen de vluchtelingeninstroom?
Antwoord: vluchtelingen zijn een realiteit geworden, vandaag en morgen.
We proberen hen zo goed mogelijk te begeleiden en hen op te vangen in opvangcentrums.
De vluchtelingen die erkend worden, worden begeleid op verschillende domeinen om de
inburgering zo vlot mogelijk te laten verlopen. Met verplichte inburgeringscursussen zoals
Nederlandse les, opleidingscursussen rond tewerkstelling, goede en betaalbare woning aan te
bieden via sociale verhuurkantoren. Kinderen worden zo snel mogelijk opgevangen in scholen.
Hoe gaat het beleid om met ecologie?
We proberen op loopafstanden van de woningen waar mogelijk parken of pleinen te creëren.
Bij wegaanleg proberen we waar mogelijk, groen te voorzien.
De binnenstad hebben we autoluw gemaakt momenteel loopt er een project van ecokoeriers die
de boodschappen thuis kunnen brengen, zaterdags kunnen de boodschappenzakjes voor het
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stadhuis gratis in bewaring gegeven worden of gratis naar de jeugdherberg gebracht worden
(voor de randparking).
Wild parkeren:
In de straten Wagonstraat, Aambeeldstraat, Tendersrtraat, Locomotiefstraat, Hamerstraat,
Draaibankstraat is er veel wild parkeren.
Vraag: wat wordt hieraan gedaan?
Antwoord: in het verleden hebben we boetes uitgeschreven voor wild parkeren en heeft de buurt
daar fel op gereageerd. Nu is de afspraak met politie om enkel boetes uit te schrijven als het wild
parkeren de veiligheid in gedrang brengt.
Vraag: Kan de parking in de Smisstraat van de NMBS niet opengesteld worden?
Antwoord: Deze vraag hebben we al meerdere keren gesteld aan de NMBS zonder resultaat.
Het blijft een privéparking waar we geen enkele bevoegdheid in hebben.
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