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toekomstbeeld Colomalaan
zicht richting vaart

SNELLER DOOR DE STATIONSBUURT DANKZIJ DE FIETS
Al veel mensen ontdekten dat de fiets het snelste vervoermiddel is om naar de
stationsbuurt de rijden. Zelfs in de winter! Mechelen in Beweging neemt dan ook tal
van maatregelen om pendelaars aan te moedigen de auto te laten staan en met de
fiets naar het station te komen.
5 TROEVEN VOOR TRAPPERS
1

Het Raghenoplein heeft sinds maandag 25 november een beveiligde, gelijkgrondse oversteekplaats voor voetgangers en fietsers. Op de zogenaamde ‘bypass’ tussen de Speecqvest en Leuvensesteenweg heeft de aannemer een verkeersplateau aangebracht. Op die manier ontstaat een beveiligde
verbinding tussen de Stationsstraat en het fietspad aan de oneven kant van de Leuvensesteenweg.
2 De werfzone op de Hanswijkvaart is volledig autovrij. Enkel voetgangers en fietsers mogen door
naar het station en de stad. Op dit deel, tussen de Colomabrug en de spoorwegbruggen, wordt immers
een werfzone aangelegd die moet toelaten om de autotunnel onder het kanaal te graven. Gemotoriseerd verkeer moet omrijden via de Colomalaan, maar voetgangers en fietsers hebben er gegarandeerd
vrije doorgang in twee richtingen.
3 Met de fiets sta je nooit in de file, hoef je niet te betalen voor een parking én moet je nooit ver
wandelen naar het station. De fietsenstallingen werden zo aangelegd, dat fietsers minder afstand
moeten afleggen tot aan het station dan voor automobilisten het geval is. De projectverantwoordelijken van Mechelen in Beweging hanteren bewust deze aanpak, om zo het meer duurzame transport te
promoten.

4

Binnenkort verdwijnen er opnieuw autoparkeerplaatsen onder de Postzegelbrug. Deze maken plaats
voor extra fietsenstallingen. De bestaande fietsenrekken zullen herschikt worden en er komen er ook
nieuwe bij. Zo creëren we op korte termijn opnieuw 300 extra plaatsen voor fietsers.
5 Het station heeft ook een eigen Fietspunt. De medewerkers houden toezicht op de fietsenstallingen
en onderhouden ze. Ze herstellen en verhuren ook fietsen. Sinds kort kan je er zelfs een gerecycleerde
fiets voor een prikje kopen. Het Fietspunt is iedere werkdag open tussen 7u tot 19u.
Meer info: www.fietsenwerk.be
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2130 fietsplaatsen zijn er op 4 verschillende fietsstallingen aan het station* 5 minuten. Zolang doe
je er ongeveer over om met de fiets van de Grote Markt naar het station te fietsen. * 6 medewerkers
telt fietspunt Mechelen * 4 keer per jaar houdt Fietspunt een opruimactie voor verwaarloosde fietsen
aan het station. Ze blijven 3 maanden in bewaring.

WEBSITE HEEFT NIEUW (WINTER) JASJE
Wie vanaf 4 december naar onze projectwebsite surft, landt op een vernieuwd online platform met
tal van extra functionaliteiten. De domeinnaam www.mecheleninbeweging.be blijft dezelfde, maar
de site is nu functioneler, interactiever en overzichtelijker. Voortaan vind je er ook:
* Interactieve Google Mapskaarten
* Social mediaknoppen, zodat je zelf artikels kan
delen op je persoonlijke account
* Een rechtstreeks contactformulier
* Een oplijsting van FAQ’s of veelgestelde vragen
* Een rechtstreekse inschrijvingsmodule voor de
nieuwsbrief.
* Een geavanceerd zoekmenu gekoppeld aan specifieke artikelen voor iedere weggebruiker

INFOPUNT SLUIT TUSSEN KERSTMIS EN NIEUWJAAR
Het communicatieteam sluit tussen de Kerstmis en nieuwjaar
haar deuren. We ontvangen je graag opnieuw vanaf donderdag
2 januari 2014. Mechelen in beweging wenst je alvast prettige
feestdagen!
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