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Kerstfeest in ’t straat op 15 december 
Vooraleer we de eindejaarsfeesten induiken feesten we eerst met de 

buurt! Op zaterdag 15 december om 18 uur.  Een hap, een gluhwein, 

een chocomelk of een meer pittig drankje.  Iedereen welkom!   

Opnieuw het moment om je 

buren te ontmoeten !  

Zorg dat je er bij bent! 

Kijk ook naar de aparte uitno-

diging die je hiervoor krijgt.  

De burgemeester signaleerde aan 

het buurtcomité dat de werken aan 

de Kraanbrug waarschijnlijk een 

aanvang nemen in april 2013. De 

Kraanbrug zal dan elders geplaatst 

worden (Keerdok) en de nodige 

herstellingen ondergaan.  

 

Als buurtcomité zullen we vragen 

wat exact deze herstellingswerken 

inhouden.  Is eveneens voorzien, 

zoals destijds afgesproken, dat de 

voetpaden weggewerkt worden tot 

een gelijke oppervlakte?  Fietsers 

zullen dan immers gemakkelijker 

op de brug een wagen kunnen krui-

sen.  

Voor de duur van de werken vraagt 

de buurt dat de Kraanbrug vervan-

gen wordt door een Baileybrug. Dit 

is een snel opbouwbare noodbrug 

die vaak gebruikt wordt tijdens 

werkzaamheden. Het Melaanver-

keer blijft immers omvangrijk. 

(Onze vroegere metingen gaven 

aan dat op een doorsneedag meer 

dan 2000 wagens de Melaan verla-

ten en de Kraanbrug gebruiken.  

Politietellingen op een rustige 

maandag in de vakantiemaand juli 

telden meer dan 670 wagens.)  

Het zonder meer sluiten van de 

Kraanbrug, zelfs al is dit maar tij-

delijk, brengt een groot probleem 

met zich mee.  

 

De burgemeester nam het engage-

ment om dit niet zomaar af te wen-

telen op de Tichelrij, de Dobbel-

huizen en ’t Veer.   De  burgemees-

ter is overtuigd dat onze straten 

geen uitvalsweg zijn.  CD&V en 

NVA maakten van de leefbaarheid 

van onze straten in hun vroegere 

oppositierol een speerpunt. We 

mogen verwachten dat zij ook nu 

de leefbaarheid van onze woon-

beurt een prioriteit blijven vinden.  

Een goede oplossing zonder dat het 

evenwicht in andere stadsdelen 

verstoord wordt lijkt ons de instal-

latie van een Baileybrug.  Google 

even wat je je daarbij moet voor-

stellen en leg dit uit aan je buren 

die geen internet hebben !  Een 

mooi gespreksthema op ons nade-

rende buurtfeest.  

Het buurtcomité zal de vraag voor 

de Baileybrug formeel aan het 

nieuwe College voorleggen.  

Kraanbrug: buurtcomité vraagt Baileybrug 
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Wandelgids uitverkocht ! 
Onze fraaie wandelgids—Rondom ‘t Veer, een historische wandeling—is ondertussen uitverkocht en de vraag 

blijft… maar geen nood. Een tweede uitgave is in de maak. We maken van deze gelegenheid gebruik om nog 

oude boeiende verhalen toe te voegen.  Ken je nog een boeiend weetje?  Verbergt je huis een historisch parel-

tje?  Of misschien een gewoon verhaal van of over vroegere bewoners.  

Of werk je er graag nog even aan mee?  

Laat je horen bij Anita en Johan op de Dobbelhuizen 31. 

Begin volgend jaar is de wandelgids, tweede uitgave, opnieuw te koop. 
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Website rondom ‘t Veer 
Heb je al eens een kijkje genomen op 

www.rondomtveer.be 

Webmaster is Luc.  Het moet de plek bij uitstek 

worden voor alle nieuwtjes, foto’s van onze buurt-

feesten… 

Email-adres ? 

Word je graag elektronisch op de hoogte gehouden 

van het buurtnieuws? Bezorg ons dan je email-

adres! Mail naar Anita en Johan: 

van.steelandt.maryns@telenet.be 

Het buurtcomité Rondom ’t Veer 

Het buurtcomité Rondom ’t Veer is erkend door het 

stadsbestuur. 

Het buurtcomité bestaat thans uit: 

Erik en Patrick, Olivier, Luc, Jan, Michel, Roel en 

Christine, Koen en Sarah, Patric en Patricia, Willy 

en Marleen, Herwig, Willy en Marleen, Bram, Jo-

han 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 con-

tact op met Roel  (Dobbelhuizen 22), Patricia 

(Dobbelhuizen 15) of Johan (Dobbelhuizen 31) 
 

Burennieuws  
Oproep om nieuwe buren, geboortes… overlijdens 

te melden … 

Heb je ideeën  voor in het krantje?  

Bezorg ze aan Anita (Dobbelhuizen 31) 

van.steelandt.maryns@telenet.be 

Goed om weten 

Historische buurtwandeling op zondag 24 maart  

Het stadsbestuur plaatste 

drie historische bordjes, op 

vraag van het buurtcomité,  

met foto’s: de Kraanbrug, 

de Tichelrij en ’t Veer. Het 

buurtcomité voegde drie 

informatieborden toe met 

historische verhalen.  

De ervaring toont dat tal-

rijke passanten en toeristen 

erg geboeid zijn door deze 

achtergrondinformatie.  

Op termijn pogen we nog 

twee borden toe te voegen: 

één op ’t Veer en één aan 

het Scheppersinstituut in 

de Thaborstraat.  

Mechelen Binnenste Bui-

ten vzw organiseert in de 

lente een historische wan-

deling in onze buurt.   

 

 

Deze wandeling, onder 

leiding van een gids, staat 

open voor alle geïnteres-

seerde Mechelaars en toe-

risten.  De gidsen brengen 

een boeiend verhaal over 

de rijke geschiedenis van 

onze buurt.   Wil je mee-

wandelen of wil je reclame 

maken voor deze wande-

ling? Hou je vrij op zon-

dag 24 maart. Vertrek om 

14 u aan de Kraanbrug.  

De wandeling kost 7€ per 

persoon, waarmee de gids 

betaald wordt.     

Inschrijven doe je op 

www.rondomtveer.be    

Doen  !  

En je kan echt helpen door 

onze rondom ’t Veer mee 

te promoten als wandel-

buurt. 

Bloemen of sfeerverlichting 
Onze buurt omtoveren tot een aangename plek voor toeristen, passanten en kinderen moeten en kunnen 

we met zijn allen doen!  Mogelijkheden die in ieders bereik liggen zijn bloemen en planten in de lente- en 

zomermaanden.  Wat gepaste sfeerverlichting voor een raam of aan de deur fleurt de donkere dagen wat 

op.  Heb je een idee? Doen, of spreek iemand aan van het buurtcomité! 

http://www.rondomtveer.com
http://www.rondomtveer.be

