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Vraag/interpellatie (omschrijving) : Springt Mechelen mee op de (kampeer)wagen?
Toelichtende nota
Het is al lang geen nieuw gegeven meer, mensen die rondtrekken met een camper.
Onze Noorderburen hebben een trend gezet, die zich nu verderzet in Vlaanderen en
verder.
De campermarkt zit serieus in de lift. De vele beurzen, boeken en meer zijn daar een
voorbeeld van.
Ook binnen de Vlaamse Regering werd er vorige week nog gesproken over het
onderwerp.
En laten we vooral punt 8 uit het Algemeen Beleidsprogramma 2013-2018 (hoofdstuk
Toerisme) niet vergeten:
“8. De stad moet faciliteiten voorzien voor kampeerwagens en hun gebruikers. Er is
duidelijk vraag naar een camperparking, liefst in het groen en dicht bij de historische
binnenstad. We onderzoeken de mogelijkheid of het aan de Uilmolenweg kan.”
Mechelen, die als historische stad inzet op toeristen allerhande, staat hierin – zo lijkt
het- wat te watertrappelen.
Er zijn in de omgeving van Mechelen parkeerplaatsen waar campers ook kunnen
staan voor een nacht. Maar reizen met een camper maakt dat je ook sanitaire
voorzieningen nodig hebt. En een veilige standplaats vanwaar je makkelijk met de
fiets of te voet naar het stadcentrum kan.
Frankrijk is hierin vooruitstrevend, kijk maar naar een stad als Boulogne-Sur-Mer,
waar men een erg grote camperparking heeft, die mensen gratis mogen gebruiken.

In het kader van de eerder opgesomde gegevens stel ik de volgende vragen:
- Waar staan we met Mechelen?
- Is de stad zich bewust van de steeds groter wordende groep van mensen die op
vakantie gaan met de camper?
- En wat doet de stad om ook van die doelgroep een graantje mee te pikken?
- Zijn er plannen om een camperparking op te richten?
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*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.

