RAADSCOMMISSIE
SAMENLEVING

Aanwezig

10 januari 2017

Zineb El Boussaadani, voorzitter
Marc Hendrickx, Katleen Den Roover, schepenen
Fabienne Blavier, Frank Creyelman, Johan De Vleeshouwer, Kerstin Hopf,
Hans Keldermans, Freya Perdaens, Tine Van den Brande, Jan Verbergt,
commissieleden
Externen: Rita Van den Bossche
Ambtenaren: Marijke Boeckx

Verontschuldigd

Bart Somers, burgemeester
Walter Schroons, Greet Geypen, Björn Siffer, schepenen
Liesbet De Keersmaecker, Toon Diependaele, Magda Van Loon, Patricia
Verbeeck, commissieleden

Datum

10 januari 2017 – van 20.00u tot 20.45u

1. Goedkeuring verslag 6 december 2016.
Goedgekeurd.

2.

Toelichting nieuw subsidiereglement bewonersinitiatieven. (Toelichting door
Marijke Boeckx en San Bogaerts, wijk– en dorpszaken)

Presentatie in bijlage.
Vragenronde:
1. Wat met onderscheid tussen grote of kleine straten?
Lange of korte straten krijgen dezelfde subsidie van 150 euro. Er is geen ander onderscheid
beter. Als je bijv een onderscheid maakt op basis van aantal inwoners, kom je ook in
discussies rond huizenblokken e.d. terecht. We zijn wel flexibel bij zeer lange straten, om ze te
verdelen in twee of drie straatdelen (tussen zijstraten).
2. Hoe wordt dit naar de burger gecommuniceerd?
We hebben na de gemeenteraadsbeslissing (begin december 2016) naar alle gekende actieve
burgers een mailing gedaan met het nieuwe reglement en de wijzigingen: straatfeesten,
Burendagdeelnemers, buurtcomités/wijk- en dorpsraden. In maart 2017 verschijnt een artikel
in Nieuwe Maan. Daarnaast verspreiden onze mensen op het veld de nieuwe
ondersteuningsmogelijkheden binnen hun contacten.
3. Wat met straten die niet afgesloten mogen worden?
Dat wordt na de aanvraag door brandweer beoordeeld. Indien het niet mogelijk is, kunnen
bewonersgroepen terecht in de wijk- en dorpshuizen en De Kettinghe. Bewonersgroepen huren
gratis (behalve poets op afroep).
4. Wat zijn redenen tot weigering?
Weigering komt weinig voor. Een reden kan zijn dat maar een beperkte groep wordt
uigenodigd i.p.v. de hele straat/buurt. Of de activiteit vindt niet plaats op Mechels
grondgebied.
5. Is de lijst met ideeën een exhaustieve keuzelijst?
Zeker niet. We staan open voor allerlei ideeën, we willen zo breed mogelijk initiatieven
ondersteunen.
6. Welk budget staat hier tegenover?
47.000 euro
Verslaggever: Marijke Boeckx

