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Voor behandeling in de gemeenteraad van 27.02.2018
Indiener Frank Creyelman (Vlaams Belang)
Vraag/interpellatie in verband met vervelende jongeren die zich vervelen
en hoe de stad denkt deze verveling aan te pakken
Toelichting
Wij konden uit de pers vernemen dat jongeren aan de Tervuursesteenweg er een
sport van maken om de straat over te lopen vlak voor aankomende wagens. De
chauffeurs schrikken zich dan een hoofddoek waarbij ze gefilmd worden door de
verveelden. Dat filmpje wordt dan op het internet geplaatst.
Heel grappig natuurlijk behalve bij een echt ongeluk. Het zou me dan niet verbazen
dat de ongelukkige chauffeur ook nog een pak rammel krijgt van de toegesnelde
meute. En het ongeluk zal per definitie zijn of haar schuld zijn. Als chauffeur word
je geacht ten allen tijde te kunnen stoppen. Er zullen wellicht getuigen genoeg zijn
om dat te ‘bewijzen’.
Op zich is het al erg dat jongeren zich in deze stad nog kunnen vervelen. Met één
van de mooiste en nieuwste jeugdhuizen van het westelijk halfrond ROJM, met een
tienerwerking zelfs de hoogte in geprezen door de ‘New York Times’, met boks- en
andere sportclubs die de wereld ons benijdt, met wijkcentra toegankelijk voor
iedereen, met een sportparadijs zoals “De Ploan”, met premies en subsidies om
jongeren naar de reguliere jeugdwerking te brengen….
En toch zijn er nog jongeren die zich vervelen. Misschien moeten we toch nog wat
miljoenen extra investeren zodat ze zich minder vervelen. Of we moeten het
misschien eindelijk eens anders aanpakken.
Ik combineer graag de verveling met iets vervelends. Ik kreeg onlangs van enkele
bewoners uit de omgeving van de Keerdok een klacht waarbij deze mensen er op
wijzen dat de Keerdok zowat de afvalput van Mechelen is geworden. De
opruimdienst moet elke dag langs komen maar kan natuurlijk niet verhinderen dat
er ondertussen allerlei rommel de Dijle inwaait.
Op dit moment is het volgens de buurtbewoners nog vrij rustig en proper maar in
de zomer zou de overlast zwaar toenemen. Er is meer beweging en bij sommige

jongeren slaat de verveling nog meer toe dan nu. Patserauto’s, druggebruik en
vooral ook de toename van het vuil zijn dan wel echt vervelend te noemen.
Zouden we
maar meer
verveelden
slecht voor

nu eens niet het geweer van schouder veranderen en in plaats van altijd
miljoenen te besteden aan het oplossen van de verveling van de
ze een nuttige bezigheid geven die goed is voor de samenleving en
hun misplaatst ego. Bijvoorbeeld het opruimen van delen van de stad.

Vandaar volgende vragen:
Welke middelen kunnen en zullen worden ingezet om dit soort van levensgevaarlijk
gedrag te bestrijden?
Wat zal de stad ondernemen om de overlast van sluikstorten en drugsoverlast aan
de Keerdok aan te pakken?
Datum en handtekening (of naam indien per e-mail)
Frank Creyelman

*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.

