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STAD MECHELEN
INDIENING VRAAG*

Voor behandeling in de gemeenteraad van 24 januari 2017
Indiener : Patrick Princen
Vraag/interpellatie : Super om te schaatsen in het Ice Skating center in Mechelen!
Maar waar moet ik mijn fiets kwijt?
Toelichting
Vorige zondag wou ik net als de 70.000 eerdere bezoekers vorig jaar ook in ons nieuwste en
duurzaamste skating center in Mechelen een baantje trekken.
En ik was niet de enige, die, nu de vijvers niet willen dichtvriezen, op zoek ging naar onze nieuwste
Mechelse topattractie. (Top gewoon)
De parking was bijna volzet met auto's en voor de ingang trof ik een veelvoud van die auto's aan
fietsen aan. Ik vermoed meer dan 100.
Ik zocht ook een plekje en stelde vast dat er nergens een fietsenstalling was of een overdekte plaats
waar al deze fietsen mooi, droog gestald konden worden.
Deze fietsen waren hoofdzakelijk eigendom van de vele jongeren ( o.a. Jeugdbewegingen ) die
kwamen genieten van al die schaatspret.
Ik kan mij bijna niet voorstellen dat we als stad bij de bouwvergunning niet als voorwaarde gesteld
hebben dat er ook een degelijke fietsenstalling moest voorzien worden.
Welke zijn de voorwaarden inzake fietsenstalling die we stellen aan dergelijke topattracties? (Bv bij de
Nekkerpool, bij Utopolis, enz) En welke procedure volgen we indien die voorwaarden niet nageleefd
worden?
Kunnen we als stad Mechelen dan bij de uitbater van dit schitterend complex (die zeker gevoelig is
aan duurzaamheid) vragen om snel ervoor te zorgen dat er een voldoende grote, overdekte
fietsenstalling wordt geplaatst.
Want wat is er nu leuker dan in Mechelen kinder- en fietsstad, na het glijden en soms vallen op het ijs,
terug op je droge fiets te kunnen stappen die veilig gestald op je staat te wachten.
Patrick Princen 18.02.2016

*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), of bezorgen aan stadhuis
Mechelen, afdeling bestuurlijk beheer (dienst notulenbeheer), Grote Markt 21, 2800 Mechelen.

