VRAAG 1
GEMEENTERAAD

STAD MECHELEN
INDIENING VRAAG*

Voor behandeling in de gemeenteraad van 28 maart 2017
Indiener : Patrick Princen
Vraag/interpellatie (omschrijving) : Sluiting spoorwegovergang Willendriesstraat
(Muizen)
Toelichting

Ik stel deze vraag naar aanleiding van de intentie en de opdracht die Infrabel vanwege de hogere overheid krijgt om
onveilige spoorwegovergangen te sluiten, o.a. deze aan de Willendriesstraat te Muizen.
Er zijn als gevolg hiervan heel wat vragen vanwege de buurtbewoners en de Chiro over de bereikbaarheid en
ontsluiting van dit stukje Muizen voor de fietser, voetgangers en bezoekers van de Chiro-lokalen.
Iedereen begrijpt dat het noodzakelijk is om dergelijke gelijkvloerse
spoorwegovergangen af te sluiten en zo een veiliger verkeerssituatie te verkrijgen. Wat minder begrepen wordt, is
dat de fietsers en voetgangers nu 2 km zouden moeten omrijden om bv. de Chiro lokalen, de scholen in Muizen, het
station van Muizen en de stad Mechelen te bereiken. En dit bv. langs de Leuvensesteenweg waar vanaf dat deel van
Muizen tot aan Planckendael een zeer slecht, smal fietspad ligt, dat rakelings loopt langs deze toch zeer drukke
(onveilige) steenweg. Zou er daarom door de Stad Mechelen:
- Aan Infrabel gevraagd kunnen worden opnieuw de mogelijkheid te onderzoeken om aan deze
spoorovergang een voet/fietstunnel aan te leggen die de huidige doorgang voor hen verder mogelijk maakt.
- Met de buurtbewoners en Chiro Muizen te bekijken welke andere mogelijkheden er zijn om de (veilige)
bereikbaarheid voor dit stukje Muizen, de Chiro lokalen en de rest van Muizen voor fietsers, wandelaars en
bezoekers van de lokalen te verbeteren.
22.03.2017 Patrick Princen

*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.

