100 JAAR
WOONPUNT
De Mechelse Goedkope
Woning. Zo heette de sociale
huisvestingsmaatschappij
Woonpunt Mechelen in juli
1921. 100 jaar later beheert
Woonpunt meer dan 3000
sociale huurwoningen. Het is
de belangrijkste partner van
de stad om de woonnood
in Mechelen aan te pakken
en de meest kwetsbare
gezinnen een thuis te geven.
De laatste jaren investeerden
Woonpunt en Stad Mechelen
miljoenen euro’s in renovatie en nieuwbouw, om
de kwaliteit, leefbaarheid
en betaalbaarheid van de
sociale woningen omhoog te
krijgen.
Vandaag viert Woonpunt
zijn 100ste verjaardag,
samen met alle huurders.
Volgend jaar zal de sociale
huisvestingsmaatschappij
allerlei evenementen voor
Mechelaars organiseren.
Om samen terug te blikken,
maar vooral ook om vooruit
te kijken naar de toekomst.

WIN EEN
GROENE STRAAT
Altijd al een geveltuintje gewild?
Verzamel zoveel mogelijk enthousiaste buren en schrijf je vóór 16
juli in voor de wedstrijd ‘Win een
groene straat’ van Klimaan vzw. De
vrijwilligers van Klimaan komen in de
winnende straat prachtige geveltuintjes planten met alles erop en eraan.
Wil je er graag zelf eentje aanplanten?
Op klimaan.be/project/geveltuinen
vind je een heuse handleiding en
plantenwijzer met 80 plantensoorten
voor een geveltuin op maat. Heb je
al een geveltuintje? Registreer het op
de website van Klimaan en dan komt
het op een interactieve kaart met alle
geveltuintjes in Mechelen. Klimaan
organiseert binnenkort inspirerende
stadswandelingen langs de mooiste
exemplaren.

Straatbabbel
WAT IS JOUW FAVORIETE
STUKJE MECHELS GROEN?

Wil je weten of je in aanmerking komt voor een
sociale huurwoning?
www.woonpuntmechelen.be

Al 100 jaar
zet Woonpunt
Mechelen zich in
voor kwalitatieve
sociale woningen
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Lut: “Het Tivolipark!
Ik woon daar dichtbij,
dus ik ga regelmatig
met mijn kleinzoon naar
de kinderspeeltuin.
Door corona zelfs meer
dan anders. Gelukkig
zijn er veel parken
in Mechelen.”

Stephanie: “Ik kom elke
week naar Mechelen
om met mijn kindjes
te wandelen in het
Vrijbroekpark, een groot
park met veel opties.
Ze zijn vooral fan van
de speeltuin en van
de verkeerstuin.”

Jean: “Ik loop graag
langs de Dijle aan
De Nekker en het
Mechels Broek. In het
Vrijbroekpark kom ik
ook volledig tot rust.
Als je in het centrum
woont, doet het goed
om groen te zien.”

