Artikel en foto - Gazet van Antwerpen (27/4/2018)
Ieders Stem Telt overhandigde naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in oktober
een memorandum aan Mechels burgemeester Bart Somers. Met dit document wil het
maatschappelijk kwetsbare groepen mee op de politieke agenda zetten.
Ieders Stem Telt is een samenwerkingsverband tussen organisaties Samenlevingsopbouw, De
Lage Drempel en De Keeting. Aan de hand van een bevraging bij maatschappelijk kwetsbare
mensen stelden zij een memorandum op. “Hiermee brengen we in kaart wat zij ervaren en welke
noden er zijn op vlak van onder meer arbeid, huisvesting en onderwijs”, zegt Lieve Lambrechts.
“Dit memorandum hebben we voorgelegd aan alle Mechelse politieke partijen om zo kwetsbare
groepen op de politieke agenda te krijgen.”
Burgemeester Bart Somers (Open Vld) was de laatste die het document overhandigd kreeg. “De
mensen zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk”, klinkt het bij Kathleen De Smedt van
Samenlevingsopbouw. “Maar ook de maatschappij en de lokale besturen dragen een
verantwoordelijkheid. Alleen samen kunnen we uitsluiting van bepaalde groepen tegengaan.
Onder het motto ‘De kaboutertjes zullen het niet doen, we rekenen op onze politici’,
overhandigden we daarom ook symbolisch enkele kabouters.”
Nog werk op de plank
Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2012 stelde Ieders Stem Telt ook een memorandum
op. “En we zijn blij dat verschillende punten daadwerkelijk aangepakt zijn. Maar er ligt nog werk
op de plank. Daarom organiseren we op 28 september ook opnieuw een debat rond dit thema”,
klinkt het.
“We gaan dit op een zeer ernstige manier bekijken”, zegt Bart Somers. “Ik heb het memorandum
gelezen en in het overgrote deel van de punten kan ik me zeker vinden. Neem nu het tegengaan
van huisjesmelkerij. Kansarme bewoners kunnen vaak niet anders dan deze woningen huren en
we mogen hen dan ook niet aan hun lot overlaten. Dat is één van de prioriteiten voor het
stadsbestuur. Maar ook het terugdringen van kinderarmoede en het uitsluiten van discriminatie
op de huurmarkt staan hoog op de agenda.”
“Ik waardeer niet alleen het werk dat deze mensen dagelijks leveren, maar ook dat ze dit
memorandum geschreven hebben”, aldus Somers. “We zullen er zeker rekening mee houden bij
het opstellen van ons verkiezingsprogramma. Want voor ons telt iedere Mechelaar even veel
mee.”

