
 
 

 

 

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN   STAD MECHELEN 
 

 

 

SCHRIFTELIJK ANTWOORD OP SCHRIFTELIJKE VRAAG BUITEN DE 

GEMEENTERAADSZITTING 

 

2022/029 
 
Indiener:  M. Hendrickx 

 
Datum indiening: 11 maart 2022   

 
Vraag: Kostprijs promo campagne Vesten (2)  

 
Coördinator: Lieve Jaspaert, Marketing en Communicatie  

 
Antwoord college 
 

Zoals reeds aangegeven in een eerdere schriftelijke vraag van raadslid Hendrickx, 
werd een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt tussen Stad Mechelen en het 
Vlaams Gewest vertegenwoordigd door Agentschap Wegen en Verkeer voor de 

communicatie en participatie over de herinrichting van de vesten. Deze 
samenwerkingsovereenkomst werd met eenparigheid van stemmen goedgekeurd in 

de GR dd 29.03.2021. Daarin werden ook de te volgen procedure en raming van de 
financiële gevolgen voor Stad Mechelen goedgekeurd. Alle details en info daarover 
kunnen door de raadsleden ten alle tijden geraadpleegd worden via Cobra@Home. 

 
Hieronder het uittreksel uit het betrokken besluit. 
 

Financiële gevolgen 

• In de samenwerkingsovereenkomst wordt afgesproken dat de stad en het Vlaamse 

Gewest elk 50% van de kosten voor communicatie en participatie op zich nemen. Dat 

geldt voor elke deelopdracht die er binnen het raamcontract in het kader van de 

herinrichting Vesten wordt toegewezen. 

• De raming is als volgt (bedragen incl. btw): 
 

  AWV Stad Totaal 

2021 151.250 € 151.250 € 302.500 € 

2022 136.125 € 136.125 € 272.250 € 

2023 121.000 € 121.000 € 242.000 € 

2024 90.750 € 90.750 € 181.500 € 

2025 60.500 € 60.500 € 121.000 € 

2026 45.375 € 45.375 € 90.750 € 

2027 30.250 € 30.250 € 60.500 € 

2028 30.250 € 30.250 € 60.500 € 



2029 30.250 € 30.250 € 60.500 € 

2030 30.250 € 30.250 € 60.500 € 

    1.452.000 € 
 

• Het nodige budget voor het stadsaandeel in de communicatie en participatie voor 

de herinrichting van de Vesten voor de periode 2021 – 2025 is voorzien op 
raming MJP007677. 

 

• Binnen het uitgestippelde kader kunnen budgetten schuiven naargelang de 
communicatie- en participatienoden binnen het af te leggen traject. 
 

 

 
 

Mechelen, 17 maart 2022 

 
Opdracht burgemeester wd. 

van 03.01.2022,  in toepassing 

van artikel 280 decreet lokaal bestuur 

 

  
 

 

 
 

 

Myriam Colle  Rina Rabau Nkandu  
Algemeen directeur wd. Schepen  

 


