VRAAG 2
GEMEENTERAAD

STAD MECHELEN
INDIENING VRAAG*

Voor behandeling in de gemeenteraad van 2/9/2019
Indiener : C. Francois
Vraag/interpellatie (omschrijving) : Lossen en laden week vóór en na Maanrock
Toelichting
Maanrock is ongetwijfeld voor velen een super event !
Maar het mag gezegd dat er ook ongemakken mee gepaard gaan.
Zo hebben uitbaters van horecazaken op de grote markt via RTV al laten weten dat het voor hen geen win-win
situatie is.
Ook handelaars van Ijzerenleen, Bruul en Botermarkt sloten hun winkels op zaterdag 24 augustus om 14 u.
Erger is dat er een aantal dagen vóór en na Maanrock geen rekening is gehouden met de bevoorrading van een
aantal winkelketens.
Dit jaar mocht er al niet meer gelost worden in de Hallestraat van 22 augustus terwijl dit perfect had gekund zoals
anders van 9 u tot 9u30.
Er werd een vergunning aangevraagd voor een aantal dagen om in de Bruul , buurt Hema , te mogen lossen maar
deze werd geweigerd .
Het niet kunnen leveren van goederen gedurende een ganse week is een ramp voor winkelketens , die anders
dagelijks vracht krijgen.

Vraag
Is er overleg en communicatie geweest tussen Mechelse Feesten en de handelscomités ?
Waarom is deze vergunning geweigerd ?
Aangezien zowel Bruul en Hallestraat tot vrijdag 23 augustus 16u volledig bereikbaar waren , vragen de handelaars
om voortaan te mogen blijven lossen tussen 9u en 10u week vóór en na Maanrock ?

Datum 27/08/2019
Catherine François

* indiening uiterlijk 5 dagen vóór de vergadering (voor een vergadering op maandag is dit uiterlijk op woensdag vóór
de dag van de zitting van de gemeenteraad vóór 18.00 uur), bij voorkeur vroeger teneinde de administratie toe te laten
het voorstel te onderzoeken.
De indiening dient in samenspraak met- of door -de fractieleider ingediend te worden, ten einde de beperking op basis
van de grootte van de fracties van het aantal in te dienen vragen per zitting, te kunnen bewaken:

- Fracties met minder dan 2 leden: maximaal 1 vraag per zitting;
- Fracties met minder dan 5 leden: maximaal 2 vragen per zitting;
- Fracties met minder dan 10 leden: maximaal 3 vragen per zitting
- Fracties met meer dan 10 leden: maximaal 5 vragen per zitting.
(Toepassing artikel 10 §4 van het Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, goedgekeurd in zitting van 29 april
2019)
Formulier als bijlage mailen naar gemeenteraad@mechelen.be

