GEMEENTERAAD
STAD MECHELEN

INDIENING VRAAG*
Voor behandeling in de gemeenteraad van 21 oktober 2019.
Indiener : C. François
Vraag/interpellatie (omschrijving) : Beschamende toestand Willendriesstraat.
Toelichting
Al 3 legislaturen brengt het Vlaams Belang de beschamende toestand van de Willendriesstraat op de
agenda . Ondertussen is een deel van de straat door de Aquafinwerken heraangelegd met riolering en
bekostigd door Aquafin.
De overige 400m NIET omdat dit deel door de stadskas moet worden betaald.
Men kreeg via de media te horen dat er geen budget is voorzien.
Ondertussen tovert men een vliet tussen de Zakstraat en de Muntstraat en is er nog 1 in de maak aan
de Milaan waar men de kostprijs nog niet van weet.
Voor de Willendriesstraat moeten de bewoners wachten tot eind dit jaar want de meerjarenplanning is
nog volop in opmaak.
Dit terwijl de dringende heraanleg van de Willendriesstraat al 15 jaar op de agenda komt.

Vraag
Gaat het schepencollege nu eindelijk groen licht geven om de rest van deze straat af te werken ?
Wanneer is deze planning voorzien ?

Mechelen, 15 oktober 2019.
C. François
* indiening uiterlijk 5 dagen vóór de vergadering (voor een vergadering op maandag is dit uiterlijk op woensdag vóór
de dag van de zitting van de gemeenteraad vóór 18.00 uur), bij voorkeur vroeger teneinde de administratie toe te laten
het voorstel te onderzoeken.
De indiening dient in samenspraak met- of door -de fractieleider ingediend te worden, ten einde de beperking op basis
van de grootte van de fracties van het aantal in te dienen vragen per zitting, te kunnen bewaken:
- Fracties met minder dan 2 leden: maximaal 1 vraag per zitting;
- Fracties met minder dan 5 leden: maximaal 2 vragen per zitting;
- Fracties met minder dan 10 leden: maximaal 3 vragen per zitting
- Fracties met meer dan 10 leden: maximaal 5 vragen per zitting.
(Toepassing artikel 10 §4 van het Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, goedgekeurd in zitting van 29 april
2019)
* Voor een goede werking wordt het aantal vragen voor de zittingen van de gemeenteraad en de raad voor
maatschappelijk welzijn samen gecombineerd.
(Toepassing artikel 10 §4 van het Huishoudelijk Reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn, goedgekeurd in
zitting van 24 juni 2019)
Formulier als bijlage mailen naar gemeenteraad@mechelen.be
Indiening vraag (Huishoudelijk reglement GR 29-04-2019 en Huishoudelijk reglement RMW 24-06-2019)

