VRAAG 2
GEMEENTERAAD

STAD MECHELEN
INDIENING VRAAG*

Voor behandeling in de gemeenteraad van 24 januari 2017
Indiener : C. François
Vraag/interpellatie (omschrijving) : Geluidsoverlast zaal Molenberg.
Toelichting
Een vijftal jaar geleden hebben de bewoners van deze straat een onderhoud gehad met de stad ivm overlast in zaal
Molenberg door geluidshinder tijdens huwelijksfeesten.
Een meting bevestigde dat deze zaal niet conform de regelgeving Vlarem 2 is en dat de zaal dus niet geschikt is voor
het organiseren van feesten.
De zaal zou ook afgekeurd zijn voor brandveiligheid en Okra moest vertrekken omdat de parochiezaal sloot.
In de pers vernamen we dat een Assyrische organisatie de zaal heeft met het oog op een voedselbank,al is de
parkeergelegenheid in de straat een heikelpunt , er is nochtans een parking achteraan.
Op 26 november 2016 vond in deze zaal een feest plaats waardoor de buurt al van in de namiddag te maken had
met geluidsoverlast, iets na middernacht is er een politiepatrouille langs geweest.
Op maandag 28 november 2016 was er opnieuw overlast door gebruikers van de zaal.
Er werd door de verantwoordelijke onbeschoft gereageerd toen de bewoners hem hierover aanspraken. Opnieuw is
er een patrouille ter plaatse gekomen.
Er werd door de bewoners op 7 december naar de Burgemeester een schrijven gestuurd om hun ongenoegen te
uiten. Als antwoord zou men de zaak onderzoeken.
Op oudejaarsavond was er weer overlast, om 3u 20 is een bewoner gaan vragen om de muziek stiller te zetten met
als reactie dat het normaal is dat er met nieuwjaar lawaai is.
Om 3u 30 heeft een politiepatrouille kunnen vaststellen dat de muziek te luid stond.
Hieruit concluderen we dat:
Onder het mom van culturele werking er feesten worden georganiseerd Zaal Molenberg is niet conform de
regelgeving en dus niet geschikt voor feesten Dit is een straat met al weinig parkeergelegenheid voor de bewoners
zelf Vraag :
Gaat de stad nu optreden gezien er is aangetoond dat in deze zaal geen feesten mogen georganiseerd worden ?
C. François

*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.

