projectbrochure 3.0
De nieuwe projectbrochure is er! Zij is erg compact,
maar staat boordevol informatie over het nieuwe
stationsgebouw en het volledige projectgebied.
Daarbij staan er ook tal van nieuwe toekomstbeelden in. Je vindt onze brochure in het Infopunt
(Consciencestraat 1b, 2800 Mechelen) of op onze
infomomenten of je kan ze digitaal raadplegen.

Nieuwsbrief september 2017
Toekomstig nachtzicht op de Fietspuzzel en Tangent
Zicht op de toekomstige Leuvense Vaart. Ontdek de nieuwe toekomstbeelden in onze projectbrochure

Mechelen in Beweging streeft naar een optimale mobiliteitsoplossing rond de stationsomgeving. Op de zone net naast de Postzegelburg is de manouvreerruimte voor wagens te beperkt en
worden de in- en uitritten van de fietsenstalling onder de brug vaak belemmerd door auto’s. Er is
steeds voldoende parkeercapaciteit gecreeërd op de vervangparkings in de Bautersemstraat en
aan de Hanswijkvaart. Deze parkings zijn veilig en comfortabel.

Foutparkeerders lopen het risico beboet (€55) te worden!
www.mecheleninbeweging.be
mail via
info@mecheleninbeweging.be
bekijk onze video’s
www.youtbe.com/
mecheleninbeweging

F

Infopunt Mechelen in Beweging
volg ons op
Facebook.com/
H. Consciencestraat 1b
mecheleninbeweging
schrijf je in op de digitale
nieuwsbrief via
info@mecheleninbeweging.be
volg ons op
Instagram.com/
mecheleninbeweging

2800 Mechelen

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

Verboden parkeerzone aan de Postzegelbrug !

opnieuw terrein voor voetgangers en Fietsers
De werken voor het stationsproject Mechelen in Beweging komen in een nieuwe fase. Het Team
Minder Hinder adviseert het stadsbestuur om de Geerdegemvaart minstens tijdelijk terug open te
stellen voor voetgangers en fietsers. Dat moet de doorstroming tussen de wijken Brusselsesteenweg
en Coloma een stuk makkelijker maken. Op de Hanswijkvaart krijgen voetgangers en fietsers meer
ruimte. Voor de autobestuurders verandert er niets.

Stationsproject op Uit zonder uitlaat
Naar jaarlijkse gewoonte kan je het communicatieteam van Mechelen in Beweging spotten op de autoloze
zondag op 17september. De infotent vind je ook deze keer op het ‘mobiliteitsplein’ op de Grote Markt. Je
krijgt er uitgebreid informatie over de werven, toekomstplannen en hinder.
Je kan er terecht met al je vragen en meldingen.

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

De blikvanger van dit jaar is ongetwijfeld de nieuwe
stationsmaquette. Na omzwervingen in het huidige
stationsgebouw, het Huis van de Mechelaar en het Infopunt, staat ze dit keer te blinken op de Grote Markt.

Daarnaast hebben we voor kleine en grote ;) kinderen
een graafkranenrace waarbij je fietslichtjes kan winnen. Voor informatie én spelplezier zak je dus best af
naar onze infostand. Tot dan!

