"Veel twintigers komen en blijven"
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"Mechelen is atypisch in Vlaanderen", zegt de Mechelse burgemeester Bart Somers (Open Vld).
"We houden in Mechelen meer tweeverdieners in de stad dan elders."
"Het gemiddelde inkomen van de Mechelaar is de afgelopen acht jaar flink gestegen. Dat geeft aan
dat onze stad de middenklasse aantrekt en dat ze erin slaagt om ze te houden", zegt Bart Somers. De
burgemeester ziet dat er vooral twintigers uit Antwerpen, Brussel en Leuven in zijn stad komen
wonen. "Wanneer we de leeftijdscategorie rond de 35 jaar bekijken, merken we dat een aantal van
hen opnieuw buiten de stad gaat wonen. Die groep is opmerkelijk kleiner dan in andere steden. Van
de tien twintigers die in Mechelen komen wonen, vertrekken er drie tot vier als ze 35 jaar zijn en
opgroeiende kinderen hebben. Dat is geen abnormaal cijfer.
Investeren
De grootste bevolkingsgroei in Mechelen zit tussen de leeftijd van 2 en 15 jaar. "Mechelen wordt
zichtbaar jonger. Ook dat heeft te maken met het feit dat mensen met kinderen er vaker voor kiezen
om hier te blijven wonen", vervolgt Bart Somers. Wat heeft Mechelen dan dat Antwerpen niet heeft?
"Dat is natuurlijk een moeilijke vergelijking. Maar ik ben ondertussen vijftien jaar aan het werk in
Mechelen en daardoor kan ik een duidelijk beleid uitstippelen. De stad is er de jongste jaren beter en
veiliger op geworden. Dat zijn, net zoals groen en open ruimte, factoren die mee bepalen of iemand
ergens wil wonen of niet."
Vicieuze cirkel
De sleutel ligt toch vooral bij de jeugd. "Ik durf zeggen dat Mechelen een kindvriendelijke stad is.
Investeren in onderwijs, maar ook in kinderopvang en speeltuintjes in de stad is van levensbelang.
Anders blijven gezinnen met kinderen echt niet in Mechelen wonen." Mechelen is de jongste vijftien
jaar uit een vicieuze cirkel geraakt van negatieve verhalen, problemen en verloedering, meent de
burgemeester. "We zijn erin geslaagd om van Mechelen een positief verhaal te maken en ook de
beeldvorming is dat. We zitten in een positieve spiraal. Daardoor lokken we niet alleen nieuwe
mensen naar de stad, maar is de bereidheid van bedrijven om in Mechelen te investeren ook een
stuk groter. Die spiraal kan langs twee kanten werken. In de positieve en in de negatieve zin. In
Mechelen is dat gelukkig een goed verhaal." (pvdp)

