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de doorsteek aan de parking ’t Veer
Van zodra de camera actief is
gaat deze doorsteek open. Niet
vergeten als bewoner (’t Veer,
Dobbelhuizen, Tichelrij, Thaborstraat) je vergunning aan te
vragen! Per adres heb je recht op
twee nummerplaten. Je kreeg
hiervoor de brochure ‘Mechelen
autoluw’ in je brievenbus.
Online aanvragen kan je via
www. mechelen.be/autoluw.
Voor deze elektronische aanvraag heb je jouw identiteits-

kaart en je pincode nodig.
Mocht je problemen ondervinden, mag je altijd hulp vragen
aan iemand van het buurtcomité!
Indien dit niet lukt kan je ook
altijd gebruik maken van het
aanvraagformulier. Dit formulier
vind je op www.mechelen.be/
autoluw of in het Huis van de
Mechelaar of bij Vinci Park.
Het ingevulde formulier bezorg
je dan via mail naar
autoluw.mechelen@vincipark.be

of aan het loket van Vinci Park,
Veemarkt 33.
Auto’s die zonder vergunning
deze doorsteek nemen worden
automatisch beboet.
We duimen met zijn allen dat dit
goed loopt en de autoluwe binnenstad ook voor onze buurt
gerealiseerd wordt! Stel je problemen vast? Merk je misbruiken? Meld ze aan iemand van
het buurtcomité!

Projecten : stand van zaken
Heraanleg woonstraten
Op 3 november had een afvaardiging van het buurtcomité een
onderhoud met burgemeester
Bart Somers. Ook de heraanleg
van de woonstraten (Tichelrij,
Dobbelhuizen, ’t Veer) kwam
ter sprake. In het verkiezingsjaar is dit niet meer mogelijk.
Ook het eerste jaar van de nieuwe coalitie worden niet onmiddellijk wegenwerken gestart.
Een realistische piste is 2014.
Het wordt belangrijk hier goed
voor te ijveren en te zorgen dat
de nieuwe coalitie overtuigd is
van de noodzaak. We volgen dit
op als buurtcomité en komen
hier op terug. (Zie ‘masterplan
voor de buurt’).
Historisch werkgroepje
Achter de schermen wordt naarstig gewerkt om de geschiedenis
van onze buurt op te rakelen.
Was hier nu een veerpont? En
wat met die oude Melaan? De
stoelmatvlechtsters en de stroklopsters? Samen met de gidsen
van ‘Mechelen Binnenste Buiten’ brengen we alles wat zich

afspeelde tussen Winket- en
Kraanbrug in beeld.
Heb je zelf nog iets interessants
te melden? Neem contact op
met iemand van de werkgroep.
(Karen, Luc, Karl, Michel, Anita en Johan).
Wat mag je verwachten? Op
zondagnamiddag 25 maart stellen we een publicatie voor en
kan je deelnemen aan een door
de stadsgidsen begeleide wandeling in de buurt. Exclusief

voor de buurtbewoners! Noteer
dit alvast in je agenda.
Project ‘watertaxi’
Enkele vertegenwoordigers van
het buurtcomité (Patricia, Patric,
Roel, Koen, Anita en Johan) participeren actief in een nieuw project dat in de steigers staat: de
watertaxi. De bedoeling is een
watertaxi te voorzien van Keerdok tot Volmolen. In de startperiode enkel op de rendabele uren:

Scheepswerf aan de Oude Melaan
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We nemen dit op als buurtcomité,
en richten een werkgroep op waar
iedereen uit de buurt die dat
wenst kan aan deelnemen. Deze
projectgroep start in januari en
werkt tegen mei een gedragen
voorstel van de buurt uit over de
inrichting van onze buurt in de
komende zes jaren.
Werk je hier graag aan mee?
Geef je naam op vóór 15 januari
bij Koen, Patricia, Roel of Johan.

Watertaxi in Valetta, Malta

vrijdagavond, zaterdagavond…
Op termijn is het de bedoeling
om mooie, attractieve haltes of
aanlegplaatsen te krijgen op de
Binnendijle: aan ’t Veer, de
Kraanbrug… Gerenoveerde kademuren op de Binnendijle: ook
daar hebben we als buurtcomité
alle belang bij.
Het buurtcomité werkt in deze
projectgroep samen met de toekomstige uitbaters van de Volmolen (Via-Via), Lamot, Malinska,
de uitbaters van de horeca op de
Vismarkt... en in nauw overleg
met het stadsbestuur.
Eind maart wordt een uitgewerkt
en haalbaar projectvoorstel aan
de burgemeester overhandigd.

Project ‘masterplan voor de
buurt’
In het laatste gesprek met de burgemeester werden we uitgenodigd
als buurt na te denken over de
heraanleg van de Tichelrij tot aan
de omgeving van de parking ’t
Veer en de Dijle-oevers. Dit als
antwoord op onze lancering van
projecten rond de herinrichting
van de Dijleoever tussen ’t Veer
en de Winketbrug. Diverse voorstellen kwamen ter sprake: het
opnieuw openmaken van de Oude
Melaan, de inplanting van een
horecazaak aan de Winketbrug,
de herinrichting van de Dijleoever, de Tichelrij… Kortom, het
gaat over een totale visie op onze
buurt voor de komende jaren.

Onze buurt op de kaart ! Je
kan echt wel helpen
Onze buurt ‘rondom ’t Veer’
moet op de kaart staan. Dit betekent dat wij als bewoners trots
zijn op onze buurt en dat niet onder stoelen of banken steken voor
passanten en toeristen. De uitstraling van de buurt is natuurlijk
niet alleen de bestrating. Iedereen kan echt wel een handje helpen. Waarom niet in de komende
jaren onze woonstraten in de zomermaanden volhangen met
bloemen? Zie je dat zitten en wil
je wat goede ideeën opdoen? Je
kan zeker terecht bij Marina
(Tichelrij 1) of bij Jean en Gaby
(Dobbelhuizen 27), Annette
(Dobbelhuizen 33) of Anita
(Dobbelhuizen 31). Of in de
kerstperiode met sfeervolle verlichting aan de woningen…

Goed om weten
Website rondom ‘t Veer
In de komende weken mag je de website van de
buurt verwachten! www.rondomtveer.be
Webmaster is Luc. Het wordt de plek bij uitstek
voor alle nieuwtjes, voortgang van de projecten,
foto’s van onze buurtfeesten…
Email-adres ?
Word je graag elektronisch op de hoogte gehouden
van het buurtnieuws? Bezorg ons dan je emailadres! Mail naar Anita:
van.steelandt.maryns@skynet.be
Het buurtcomité Rondom ’t Veer
Het buurtcomité Rondom ’t Veer is erkend door het
stadsbestuur.
Het buurtcomité bestaat thans uit:
Erik en Patrick, Jan, Michel, Roel en Christine,
Koen en Sarah, Patric en Patricia, Willy en Marleen, Johan en Anita, en Karl

Het dagelijks bestuur bestaat uit Roel, Patricia en
Johan. Zij nemen deel aan de vergaderingen van de
Wijkraad Centrum.
Wil je deelnemen aan het buurtcomité? Neem contact op met Roel (Dobbelhuizen 22), Patricia
(Dobbelhuizen 15) of Johan (Dobbelhuizen 31)
De kinderroute
We kregen een projectvoorstel van de Jeugddienst
van ‘t stad. De parking Rode Kruisplein zou ontsloten worden door een kinderroute via Plankstraat, ‘t
Veer, Dobbelhuizen en Tichelrij. Wordt vervolgd!
Burennieuws
Oproep om nieuwe buren, geboortes… overlijdens
te melden …
Volgend krantje mag je verwachten eind maart.
Heb je ideeën ? Bezorg ze aan Anita (Dobbelhuizen
31) van.steelandt.maryns@skynet.be

