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Toelichtende nota
Donderdag 31 augustus stonden velen van de bewoners van de Keldermansvest versteld van de
tijdelijke verbodsborden in de straat. Volgens het verbodsbord kon er op 31 augustus op de
Keldermansvest niet worden geparkeerd tussen 07:00u. en 17.00u. Sommige bewoners hebben
inderhaast aangebeld bij hun buren om hen te wijzen op het tijdelijke parkeerverbod en alsnog tijdig
hun wagen te verplaatsen. Een tiental wagens zijn spijtig genoeg weggetakeld omdat de bewoners niet
aanwezig waren.
Als gemeenteraadslid stel ik mij vraag over de procedures bij de diverse diensten van de Stad alsook
betrokken partners over de wettelijkheid, tijdspanne en juridische consequenties van de plaatsing van
tijdelijke verbodsborden in deze straat. Na een bevraging bij 50 buurtbewoners bleek dat de borden
werden geplaatst door Fero nv op woensdag 30 augustus tussen 11.00u. en 12.00u. Volgens de politie
stonden de borden er om 11.40u, aldus een buurtbewoner die bij de politie zijn gesleepte wagen was
gaan aangeven.
Ik kan gerust stellen dat vele buurtbewoners stomverbaasd waren over de plotse verbodsborden in de
straat en velen zich vragen stelden over de juridische consequenties van het tijdstip van plaatsing
alsook het gebrek aan voorafgaande communicatie over de plaatsing ervan.
Op basis van deze vaststellingen heb ik enkele vragen voor het College.
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Wanneer werden de borden in de Keldermansvest door Fero nv geplaatst?
Wanneer moesten de borden door Fero nv worden geplaatst?
Bestaat er een controle op de uitvoering van de plaatsing?
Is er een controle geweest op de uitvoering van de plaatsing op de Keldermansvest en door wie?
Welke juridische consequenties zijn er wanneer er onvoldoende tijd wordt vastgesteld tussen
plaatsing (aankondiging) en uitvoering van de verbodsborden?
Waarom werden de buurtbewoners niet voorafgaandelijk schriftelijk op de hoogte gebracht van
plaatsing van verbodsborden?
Hoeveel PV’s werden er in de Keldermansvest opgesteld?
Hoeveel wagens werden er weggesleept?
Welke na-communicatie gaat de verantwoordelijke dienst opstellen naar de betrokken
buurtbewoners?
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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.

