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v.u.: Burgemeester Bart Somers, Grote Markt 21, 2800 Mechelen

(c) Milo Profi

MECHELEN IN BEWEGING GAAT UIT ZONDER UITLAAT
De Week van de Mobiliteit sluit traditioneel af met een autovrije zondag in Mechelen.
Ook dit jaar tekent Mechelen in Beweging present op de Grote Markt. Deze locatie
is voor de gelegendheid omgetoverd tot het Mobiliteitsplein. Het stationsproject
pakt uit met een replica van de Mijlpaal, een mini-expo over de rijke stationsgeschiedenis
van onze Dijlestad en een heuse ‘Pimp your bike ‘workshop.

DE MIJLPAAL ALS BLIKVANGER
In 1835 was de Mijlpaal het centrale
punt in België om afstanden op de
spoorlijnen te zetten. Vandaag prijkt
de historische gedenkpaal op het
stationsplein, maar dat is ooit anders
geweest. Speciaal voor de autovrije
zondag bouwden we de Mijlpaal na.
Hij vormt een gigantische kijkdoos
met historische én toekomstige
beelden binnenin.
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VIER GENERATIES STATIONS
Vanaf 2016 bouwt Mechelen het vierde
stationsgebouw in haar geschiedenis. Het
studiebureau Eurostation legt momenteel de
laatste hand aan een bijgestuurd ontwerp voor
het nieuwe trein- en busstation. In oktober
worden de gedetailleerde plannen en beelden
wereldkundig gemaakt. Tijdens de mini-expo
‘Vier generaties stations’ blikken we alvast
terug én vooruit op bijna 200 jaar Mechelse
spoorweggeschiedenis.
Wist je dat het eerste station slechts 3 sporen had? Binnenkort
zijn dat er 12! De Vierendeelbruggen over de Leuvense Vaart en
wijk Arsenaal beschermd erfgoed zijn?

PIMP YOUR BIKE
Al veel mensen ontdekten dat de fiets het snelste
vervoermiddel is om naar de stationsbuurt de rijden.
Dankzij onze workshop ‘pimp your bike’ wordt het ook
het mooiste voertuig. Laat zondag tussen 13u en 17u je
fiets pimpen met allerlei versiersels of een nieuw
kleurtje. Onze fietsartiest helpt je stijlvol op weg.

NIEUWE BEELDEN VAN DE STATIONSOMGEVING

MINDER HINDER

Uiteraard staat het Communicatieteam je
ook graag te woord over de stand van zaken
op de werven, verkeersingrepen en
mobiliteitsplannen. We tonen het hele
projectgebied in overzichtelijke en nieuwe
beelden en videos. Kortom, verzamel alle
eerstehandsinfo over de werken, stel al je
vragen of meld jouw ervaringen met de
werken.
Meer info? Maquette bekijken? Hinder melden? Groepspresentatie aanvragen?
Infopunt:
		
		
		

H. Consciencestraat 1B 2800 Mechelen
ma 11.00u - 13.00u
wo 12.00u - 15.00u
do 16.00u - 19.00u

T 0800 555 75
(gratis tijdens kantooruren)
E info@mecheleninbeweging.be
W www.mecheleninbeweging.be

