VRAAG 4
GEMEENTERAAD

STAD MECHELEN
INDIENING VRAAG*

Voor behandeling in de gemeenteraad van 24 oktober 2017
Indiener : sp.a fractie – Farid Bennasser
Vraag/interpellatie (omschrijving) : route2school

Via de website ‘route2school’ trachten scholen de meest veilige routes te promoten
bij de leerlingen die met de fiets naar school komen en vragen extra aandacht bij
gevaarlijke fietspunten.
De stad Mechelen en de provincie Antwerpen ondersteunen dit project, wat op zich
een zeer goed idee is. Op het plan staan 24 aandachtspunten genoteerd. Het totaal
aantal gevaarlijke plaatsen in Mechelen is ons inziens veel te hoog. Ten tweede is er
een mismatch tussen de locatie van de rode punten en de opzichters. Tot onze spijt
vallen nog te veel slachtoffers in het verkeer en vooral de zwakke weggebruikers en
fietsers in het bijzonder zijn erg kwetsbaar. De stad moet alles in het werk stellen om
deze gevaarlijke punt zo goed mogelijk aan te pakken.
Mijn vragen:
1/ Door wie is dit fietsplan mee samen ontwikkeld. Is iedereen mee betrokken bij de
opmaak van deze plan. En is deze plan volledig of zijn er nog andere risicovolle
plekken waar de aandacht op moet gevestigd worden?
2/ Kan de stad initiatieven nemen om uiteindelijk geen enkele gevaarlijke fietspunt te
hebben, met als beginpunt het verminderen van het aantal slechte punten dat zich
voltrekt in een en zelfde straat of schoolbuurt?
3/ Kunnen er opzichters geplaatst worden op de plaatsen die staan aangeduid als
gevaarlijke punt?
4/ Kunnen we op die plaatsen niet meer de nadruk leggen op de risico’s en de
mogelijke gevolgen van onaangepast rijgedrag van andere weggebruikers?
Farid Bennasser

19 oktober 2017

*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.

