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Indiener : Tom KESTENS
Vraag/interpellatie (omschrijving) : Is Mechelen klaar voor lange
periodes van droogte?
Datum: 29 juni 2017
Onderwerp vraag:
Toelichting

Volgens droogterapporten van waterinfo.be was de hydrologische
toestand momenteel voor heel Vlaanderen en ook in Mechelen
van april tot juni zeer tot extreem droog voor de tijd van het jaar.
Sinds eind april - begin mei bevindt ook Mechelen zich volgens de
officiële rapporten van www.waterinfo.be in een waaktoestand
droogte die sinds eind mei algemeen geworden is voor
Vlaanderen. Dit had sinds mei een zeer lage bodemverzadiging
tot gevolg en er toonden zich ook al duidelijk de effecten op de
afvoeren in de waterlopen. De cijfers in de rapporten doen
denken aan de cijfers van 1975.
Daar bovenop kwam het niet mis te verstane verbod op
drinkwater versplling vanuit de Vlaamse Regering, dat later werd
opgeheven op 29 juni.
Als stad aan verschillende waterlopen, en dichtbij actieve
landbouwgebieden zoals in Hombeek en Leest, moeten we in
zulke periodes, die door de klimaatopwarming vaker zullen
voorkomen, waakzaam zijn. Ook de kinderen en ouderen in onze
stad verdienen onze aandacht. Ze zijn in zulke periodes
kwetsbaar. Ze moeten meer dan anderen drinken, en mogen best
geen al te zware fysieke inspanningen doen.

Enkele vragen dus in deze:
1. kent Stad Mechelen de impact van 'waaktoestand droogte' op
gezinnen, de werkvloer bij bedrijven en organisaties, maar ook op
bijv onze landbouwers in gemeenten zoals Hombeek en Leest?
2. Wat zijn de concrete adviezen van onze stadsdiensten in zulke
periodes met betrekking tot gebruik van drinkwater thuis en op het
werk, en over de bevloeiing van onze tuinen en landbouwgronden?
3. worden Mechelaars van alle generaties gesensibiliseerd rond
gevolgen van zulke periodes van extreme droogte? Zo ja, hoe? (Kan
ons onderwijs in deze iets betekenen voor de sensibilisering van
jonge Mechelaars? Welke kanalen kunnen we inzetten om oudere
Mechelaars snel te bereiken?)
4. kunnen wij een oproep doen aan HORECAzaken van onze stad om
tijdens zulke periodes tijdelijk gratis kraantjeswater te voorzien
voor alle klanten?
5. zijn er andere plannen die Stad Mechelen klaar heeft voor dit
soort periodes van droogte?
Met andere woorden: zijn we als Stad klaar voor lange periodes van
droogte?
Datum en handtekening (of naam indien per e-mail)
29 juni 2017
Tom Kestens

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.

