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Datum: 17/7/2019
Onderwerp vraag: Het stimuleren en ondersteunen van Mechelse werkgevers
(privé – non-profit – overheid) om een fietsvriendelijk werknemerbeleid te
voeren.
Toelichtende nota
Het Mechelse bestuurscoalitie heeft de ambitie geuit om dé fietsstad van Vlaanderen
te worden. Om deze ambitie waar te maken zou het onder meer goed zijn indien de
stad Mechelen sterk de handen in elkaar slaat met de vele werkgevers in onze stad,
zowel in de privésector, de non-profit als de overheidssector.
De fiets zou immers een belangrijkere plaats kunnen en moeten innemen in het
woon-werkverkeer van de Mechelaar. Niet alleen omwille van de gezondheidswinsten
die daaraan vast hangen, maar ook omdat het de files in de stad – niet in het minst
op de vesten – kan doen verminderen én de luchtkwaliteit verbeteren.
Werkgevers kunnen potentieel een belangrijke ondersteunende rol spelen door hun
werknemers hierin te faciliteren, bijvoorbeeld door voldoende en veilige plaatsen aan
te bieden waar de fiets kan worden gestald, het voorzien van een ruimte om zich om
te kleden en te douchen, etc.
Het spreekt vanzelf dat dit een aantal kosten met zich meebrengt, en dat de lokale
overheid dan ook een belangrijke rol op zich kan nemen door de lokale werkgevers
actief te stimuleren en te ondersteunen om dit soort initiatieven te nemen.
Vandaar volgende vragen:
- Beschikt de Stad Mechelen over een overzicht van de verschillende (of
belangrijkste) werkgevers die onze stad rijk is, zowel in de privésector, nonprofit als de overheid?
o Zo ja, graag het meest recente overzicht (incl. aantal werknemers)
- Biedt de Stad Mechelen op dit moment ondersteuning aan werkgevers om een
fietsvriendelijk kader te voorzien voor hun werknemers
o Zo ja, graag een overzicht van deze ondersteuning
o Zo nee, heeft de Stad plannen om dit wel te doen?
Wim Soons
Formulier als bijlage mailen naar gemeenteraad@mechelen.be

