Vakantie !
Wat zijn je plannen? Zalig thuisblijven in het rustige zomerse Mechelen?
Koffers aan het pakken voor de Zuiderse reis? Of misschien zelfs al terug en moet je verder met nog wat
snipperdagen? Wat je ook doet… geef aan elke dag een vakantiegevoel!
Het buurtcomité wenst ieder een zalige vakantie!

Barbecue 7 september, aan ’t Veer
We zien elkaar zonder twijfel op onze jaarlijkse barbecue op zondag 7 september 12 u!
Niet te missen en blokkeer je agenda!

En… daar gaan we weer !... Over onze autoluwe binnenstad
Eerst en vooral: er was geen probleem !
Het buurtcomité ontving de laatste maanden geen klachten. Onze buurt aanvaardt het verkeer dat vandaag in de
buurt moet zijn. Iedereen kan met eigen ogen vaststellen dat de herstelde Kraanbrug een puike verbetering is.
Er is een veel betere en veiligere doorstroming.
Helaas, driewerf helaas !
Er moet een evaluatie gebeuren van de autoluwe binnenstad. En ja, dat betekent dus blijkbaar ook dat het
autoverkeer op de Kraanbrug én de stop aan de doorsteek op ’t Veer opnieuw in vraag gesteld worden.
Van waar komt dit? Dit werd in een informatieve vergadering meegedeeld aan enkele leden van het buurtcomité.
In het najaar zou dit zijn vervolg krijgen.
Niet gedraald !
We gaan niet bij de pakken blijven zitten en toekijken.
De twee buurtcomités Rondom ’t Veer en het Groot-Begijnhof nemen het volgende initiatief.
1. Het neerleggen van een mobiliteitsplan voor onze buurt.
Dit plan zal vertrekken vanuit de bewoners en bijzondere aandacht hebben voor zwakke weggebruikers, scholieren,
bejaarden, kinderen… Wij willen o.a. bijkomende groeninplantingen en speelvoorzieningen voorstellen.
2. Een ‘tel’-campagne.
In relevante periodes zullen alle weggebruikers (auto’s, fietsers, voetgangers) op cruciale punten in onze buurt
geteld worden. Dit materiaal zal het plan ondersteunen.
Deze beide initiatieven zullen we bundelen tot een dossier dat wij, eind september, aan het stadsbestuur willen
overhandigen.
De handen uit de mouwen voor onze buurt!
We hebben ieders hulp nodig én ieder kan iets bijdragen. We hebben ‘tellers’ nodig, en dat kan iedereen! Geef je
naam op bij iemand van het buurtcomité! Doen!
Heb je een idee? Of een belangrijke suggestie? Laat horen!
We voorzien zeker en vast begin september een overlegmoment (op de barbecue) waarbij je kan kennisnemen van
de voorstellen. Zorg dat je er bij bent! Dit is veel te belangrijk én gaat ons allen aan.

