NDK Maasmechelen: Stakeholdersessie 1: 04/02/2020 – Stadhuis Maasmechelen
Aanwezigheid:
Op dinsdagmorgen 4 februari verzamelden 16 enthousiaste Mechelaars zich in het stadhuis om
samen na te denken over de toekomst van Maasmechelen. We mochten heel wat informatie
verzamelen die bijdraagt tot de DNA-foto van Maasmechelen en dit vanuit veel verschillende
achtergronden: onderwijs, media, zorgsector, cultuur, ergoed, armoedebestrijding, senioren, sport &
recreatie, handelaars, jeugdbeweging, kunst, industrie, etc.
Inhoud:
•
•

Presentatie Lies Daenen: methodiek NDK
Kompasoefening:
o Favoriete plekje(s) in Maasmechelen:
▪ Meeswijk & Leut, vlakbij de Maas [2x]
▪ Eisden tuinwijk [2x]
▪ Pauwengraaf [3x]
▪ Projectencentrum
▪ Groene long van Maasmechelen/Limburg, met toegangspoort vlak achter
‘The Village’
▪ Mechelse Heide
▪ Zuiden van Maasmechelen
▪ Oud Kerkhof
▪ De Maas met z’n verschillende functies
▪ Dokter Houbenlaan
▪ Connecterra
o Vaststellingen:
▪ Kansarmoede, armoede en welzijn zijn zeer belangrijk in Maasmechelen
• ± ¼ (tussen 0 – 3 jaar) leeft in kansarmoede
▪ Omdat Maasmechelen een mijngemeente is en dankzij de geschiedenis heeft
het veel erfgoed dat moet gebruikt of geactiveerd worden
▪ Maasmechelen staat voor gezellig eten en winkelen
▪ Senioren zijn nog sterk actief (cultuur, uitstappen, reizen, fietsen, wandelen
maar ook ondernemen)
▪ Fierheid op carnavalstoet, de markten, etc.
▪ Er loopt een project ‘Ooit aan de Maas’ (https://www.ooitaandemaas.be/)
• Feiten en weetjes over Maasmechelen door de eeuwen heen en alle
bijhorende verhalen.
▪ Door de culturele diversiteit is Maasmechelen het centrum van de wereld
▪ Maasmechelen heeft veel culturele troeven en heeft het geschikte
bereikbaarheidsprofiel om het aan iedereen te kunnen tonen
▪ Suggestie: Kleurrijk Maasmechelen (organisatie)

•

Wat zijn de 3 belangrijkste kenmerken van Maasmechelen en volgt de groep dit?
o Diversiteit (16/16)
▪ Taal & migratiestroom op inzetten als aandachtspunt om te communiceren
▪ Dialect als verbindend instrument met buurlanden (14/16)
o Groen/natuur (16/16)
▪ Onderscheid tussen Maas en andere natuur
o Shopping (8/16)
o Armoede / kwetsbare doelgroepen (15/16)
o Zoektocht naar verbinding als rode draad (8/16)
o Ambiance/warmte (15/16)
o Grote hoeveelheid aan jeugd/jongeren met potentieel (zie bijlage 1) (13/16)
▪ Maasmechelen heeft grootste facebookpagina van Limburg.
o Grote rivier loopt langs heel veel dorpjes wat speciaal is (16/16)
▪ Maas is verbinder maar ook scheider
o Potentieel/mogelijkheden (14/16)
o Grote contrasten in Maasmechelen (15/16)
▪ Zwart-industrieel / groen-natuur
▪ Stedelijk / dorps
▪ Rijk / arm
▪ Mooi / Lelijk
▪ …
o Indrukwekkend verleden (15/16)
▪ Mijnverleden, migratiegolf, ongeziene groei over 100 jaar, scholen, tuinwijk,
Sint-Barbarakerk, …
▪ Verwijzing naar Stechelen ‘Mecheleiren zijn Stecheleiren’: plagen, uitdagen.
o Openheid van de bevolking (16/16)
o De mijn op zich (niet alleen voor verleden, maar vooral ook de toekomst). (16/16)
▪ Verwijzing naar project ‘De groenmetropool’
▪ Kompelbier, mijnverhaal, broederschap, …
▪ Welke (innovatieve, futuristische) richting kunnen we uit met de mijn?
o Bourgondische levensstijl (16/16)
o Wandel- en fietsmogelijkheden: (16/16)
▪ Weinig horeca in het noorden
▪ Veel horeca in het Maasland
▪ Veel fietscafés hier
o ‘The Village’ zet Maasmechelen op de kaart, aanbieder van werk, etc. (15/16)
▪ Vooral economisch met werkgelegenheid (15/16)
▪ Minder sociale cohesie
▪ Mechelaren praten niet graag over ‘The Village’ als identiteit van
Maasmechelen omdat er veel meer is dan alleen dit.
▪ IDEE: Maasmechelen, more than just a village?
o Werken heeft een enorme plaats ingenomen in het leven van de jeugd
o Culinair als aantrekkingspool.
o De grens met Nederland, Duitsland, …
o Goeie ligging/bereikbaarheid met de auto (niet met openbaar vervoer)
o Maasmechelen is ‘the underdog’: uitspelen als geweldig voordeel (13/16)
▪ Vanuit de underdogpositie iets doen verwacht niemand.

•

Prioriteitenoefening vanuit de drie kenmerken:
o Verrassende resultaten! Mensen hebben zich hoofdzakelijk gebaseerd op wat ‘uniek’
is.

Bijlage 1: Aandeel 0-17 jarigen (t.o.v. inwonersaantal) te Maasmechelen in vergelijking en evolutie

Bijlage 2: Sfeerbeelden

