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GEMEENTERAAD

STAD MECHELEN

INDIENING VRAAG*
Voor behandeling in de gemeenteraad van 27.03.2018
Indiener Catherine François (Vlaams Belang)
Vraag/interpellatie Verplichte huisnummers op brievenbussen
Toelichting
Enkele weken geleden geraakten de hulpdiensten na een dringende oproep vrij laat
op die bestemming omdat de brievenbus niet voorzien was van een huisnummer en
de woning zich te ver van de straat bevond. Bovendien was het s'avonds en dus
donker.
Ook hier in Mechelen en randgemeenten zijn er nog veel brievenbussen niet
voorzien van een huisnummer terwijl de woning achteraan staat en de nummer op
het huis in het donker niet leesbaar is vanuit een voertuig op de straat.
Het is echt lastig voor hulpdiensten en brandweer als ze s'avonds of s'nachts
moeten uitrukken en het is donker bovendien mogen deze mensen geen tijd
verliezen , elke minuut is kostbaar.
Ook de postbodes bussen meestal in de vroege morgen als het nog donker is.
Zij verliezen veel tijd als de nummer niet vermeld staat op de brievenbus en de
woning verwijderd is van de straat. Bpost heeft al inspanningen gedaan door
kaartjes te bussen met de Europese richtlijnen maar zonder te veel resultaat.
Een oplossing zou zijn iedereen verplichten de brievenbussen te voorzien een
huisnummer.
Het is een kleine aanpassing maar die veel kostbare tijd zou besparen voor
hulpdiensten, brandweer , dokters , postbodes enz...
Vraag:
Is het mogelijk de bewoners die niet hun huisnummer op de brievenbus , vanuit de
stad een brief te bezorgen om ze te verzoeken dit zo snel mogelijk in orde te
brengen?
20 maart 2018 en handtekening (of naam indien per e-mail)
Catherine François Vlaams Belang
*indiening uiterlijk 5 dagen vóór de vergadering (voor vergadering dinsdag is dit op donderdag),
bij voorkeur vroeger, teneinde de administratie toe te laten de vraag/interpellatie te onderzoeken
Formulier als bijlage mailen naar gemeenteraad@mechelen.be (bij voorkeur), faxen op het
nummer 015/29 75 10 of bezorgen aan stadhuis Mechelen, afdeling bestuurlijk beheer,
Grote Markt 21, 2800 Mechelen.

