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Voor behandeling in de gemeenteraad van 27 juni 2017
Indiener : sp.a fractie – Bert Delanoeije
Vraag/interpellatie (omschrijving) : weggommen van fietsmarkering
Steeds meer Mechelaars kiezen bewust voor de fiets om naar het centrum van Mechelen te komen. Dit
is niet alleen goed voor het klimaat, maar ook voor de leefbaarheid van de stad. Laat ons er verder
alles aan doen om die fietsers, waaronder heel veel schoolkinderen, een aangename en veilige route
naar de binnenstad te garanderen. Zo zullen we nog meer mensen overtuigen om voor de fiets te
kiezen.
Maar wat stellen we nu vast: op een aantal belangrijke invalskruispunten naar de stad, maar ook nog
op enkele andere plaatsen zoals de overgang Battelsesteenweg naar Hoge weg bv (allemaal
gewestwegen blijkt) zijn de markeringen bij oversteekplaatsen voor fietsers weggegomd.
Het is plots helemaal niet meer duidelijk voor de autobestuurder dat fietsers op die plaats de weg
kunnen oversteken. Zonder de markering lijkt het voor de autobestuurder alsof de fietser “in het wilde
weg” oversteekt, wat vanuit het standpunt van de fietser allerminst het geval is.
De Vlaamse overheid kan hiervoor misschien wel wat juridische argumenten aanhalen ivm
verantwoordelijkheden en bepalingen uit het verkeersreglement, maar het is heel bizar dat, in tijden
dat we het fietsverkeer sterk willen aanmoedigen en de mond vol hebben over meer en betere
fietsinfrastructuur , we bestaande infrastructuur , al zijn het maar lijnen , stoemelings afbreken of
weggommen en zo levensgevaarlijke situaties voor duizenden fietsers creëren.
Omdat Mechelen wil kiezen voor nog veel meer Mechelaars veilig op de fiets in een aangename setting
stellen wij voor om deze manier van werken niet meer te tolereren en als eerste stad (want blijkbaar
gebeurt dit op alle gewestwegen) van de bevoegde Vlaamse overheid te eisen om deze gevaarlijke
situaties onmiddellijk recht te trekken of te tekenen. De zomer van Mechelen komt eraan, laat ons niet
meer langer wachten om te reageren. Wil en zal de stad hiervoor gepaste actie ondernemen?
.

Bert Delanoeije

22 juni 2017

*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.

