
De stad Mechelen wil de vesten vernieuwen en enkelrichting 
invoeren. Helaas verplaatst de enkelrichting het verkeer en 
creëert grotere en andere problemen, ook buiten de vesten.

Wij zijn een groep van vrijwilligers, die belangeloos opkomen voor 
de rechten van ieder individu in dit dossier. 

Wij pleiten voor duurzame mobiliteit en een meting van het draag-
vlak, om te komen tot een LEEFBARE STAD EN BEREIKBARE WIJKEN.

Duurzame mobiliteit betekent voor ons: 
goede voetpaden en fietspaden waar ze het meest nodig zijn
(dus niet alleen op de vesten), beduidend beter openbaar vervoer 
(dus geen bus in de file op de vesten), en vlotte doorstroming van 
het autoverkeer.

BELANGRIJK BERICHT OM TE LEZEN…. 
ALS MECHELEN JE NAUW AAN HET HART LIGT!
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Zone Vesten, centrum 
en stationsomgeving



De nadelen van de enkelrichting zijn groter dan de 
voordelen. De voordelen zoals betere voet- en fiets-
paden, meer bomen en veilige oversteekplaatsen 
kunnen ook bij tweerichtingsverkeer voorzien worden.

De 10 voornaamste bezwaren tegen enkelrichting

1)  Enkelrichting veroorzaakt MEER auto-km, +/- 40.000 (!) extra            
      onnodige km per maand, en (soms absurde) omwegen. 
     40.000 km is een auto die een tour rond de wereld rijdt.
2)  Auto’s worden verdreven naar smallere – veel minder 
      geschikte straten en woonwijken.
3)  Verminderde veiligheid en leefbaarheid in deze smallere 
     straten als gevolg. Meer ongevalsrisico door hoger aantal auto-km.
4)  Meer km = meer CO2 uitstoot. Slecht voor het klimaat.
5)  Meer file, meer hinder voor bus en hulpdiensten. Op de 
      buitenring komt de bus mee in de file.
6)  Stress, inefficiëntie, tijdsverlies en extra brandstofkosten, 
      alsook een ontradend effect op klanten van de centrumwinkels.
7)  Er gaan zeer veel parkeerplaatsen verloren.
8)  De totale kost is meer dan 50 miljoen EUR. Er zijn grotere 
      prioriteiten, zoals rolstoelvriendelijke voetpaden overal in          
      Mechelen.
9)  Enkelrichting genereert sluipverkeer. Daardoor zullen straten            
      afgesloten worden met absurde omwegen tot gevolg.
     Een belangrijk doel van de vesten is vlotte ontsluiting van het         
     centrum en woonwijken, niet recreatie en ontspanning.

10)



Gevolgen van eenrichtingsverkeer voor 
bewoners van de vesten en omgeving, 
het centrum en de stationsbuurt. 

ALLE bewoners zullen moeten omrijden met de auto, ofwel op de 
heenweg , ofwel op de terugweg.
De omwegen kunnen oplopen tot 5 km of meer per verplaatsing. 
In sommige straten, zoals onder meer de Hanswijkstraat en de 
Battelsesteenweg, wordt het drukker.

Heel wat straten worden van richting veranderd: dit noodzaakt 
dure updates van GPS systemen. Occasionele gebruikers gaan 
hun weg niet meer of moeilijk vinden.

Bewoners van de Astridlaan, Schuttersvest en omgeving kunnen 
niet meer rechtstreeks naar de oprit Mechelen-Noord, zij moeten 
heel de stad rond, ofwel naar de oprit Mechelen Zuid.

Bewoners van de stationsbuurt moeten kilometers rond via de 
tangent om één straat verder te geraken.

Bewoners van de noordelijke vesten en omgeving zullen niet 
meer naar de tangent kunnen via Nekkerspoel.

Bewoners van de Zandpoortvest en omgeving kunnen door 
een verkeersfilter niet meer vrij door de achterliggende wijken 
circuleren, zij zullen via de tangent van Nekkerspoel naar 
Leuvensesteenweg moeten om van daaruit opnieuw de wijk in 
te rijden.



 

Hoe kan jij ons helpen om deze megalomane plannen 
tegen te houden?

Volg de actiegroepen op

Red de Vesten

Verbindend Mechelen

Actiecomité Nekker-Noord

Red de Vesten/Red Mechelen

Hebt u nog vragen of suggesties mail:
verbindendmechelen@gmail.com
Meer info vind je op www.reddevesten.be

Verantw
oordelijke uitgever Leo Vivijs stuivenbergbaan 42 bis M

echelen    Verboden op de openbare w
eg te gooien

•  Hang deze affiche aan je raam
•  Hang een vlag uit het raam 
    (zwart of wit of eender welke kleur) als teken van protest
•  Volg onze actiegroepen op facebook
•  Neem deel als we acties organiseren
•  Lees meer op www.reddevesten.be
•  Steun ons financieel

De Stad Mechelen spendeert 1,2 miljoen EUR aan de communicatie en
marketing over de eenrichting waarvoor het draagvlak ongekend is. 
Zij spendeert nog eens 4,5 miljoen EUR voor de tijdelijke werken. 
De totale kost is meer dan 50 miljoen euro.

Alle actiegroepen draaien op vrijwilligers. Folders, affiches, eventuele
rechtszaken later kosten geld. Alle financiële steun is welkom. 

Dank om ons daarbij te helpen op: reknr  BE 58 9734 3535 0279 
                                                                  van Verbindend Mechelen vzw


