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Voor behandeling in de gemeenteraad van 21 februari 2017
Indiener : sp.a fractie – Bert Delanoeije
Vraag/interpellatie (omschrijving) : verbinding stadscentrum en Dijlevallei via
Zandpoortvest
Mechelen en de Mechelaars hebben geluk. Rondom de stad ligt een uniek en beleefbaar natuurgebied dat via de
Dijle tot in het hart van de stad reikt, de Dijlevallei. Het is intussen algemeen aanvaard en bovendien
wetenschappelijk bewezen dat nabije en toegankelijke natuur mensen gezonder, stressvrij en gelukkiger maakt.
Via het jaagpad aan de Zandpoortvest stappen, fietsen en joggen Mechelaars recht de Mechelse zuurstoflong in.
Andersom bereiken duizenden schoolkinderen, mensen die in Mechelen werken of er willen shoppen via deze
poort gezond, veilig en ontspannen de Stad. En we gaan die directe poort nog accentueren, terug veel mooier en
uitnodigender maken; da’s Top!
Stapten, Fietsten , jogden moeten we eigenlijk zeggen. Met de start van de werken aan de tangent ging de
Zandpoortvestpoort immers op slot! Wandelaars en fietsers moeten nu ruim om via de Leuvense steenweg of de
Vest naar Nekkerspoel. Geef toe het is heel andere beleving dan te joggen in het groen langs de Dijle. Ook de 9000
kopers van de wandelroutekaarten, die net voor het afsluiten werd uitgebracht, staan hier op hun pittoreske route
plots voor een hek, zonder aangeduid alternatief.
We zijn intussen ruim 2,5 jaar verder en de wegenwerken zijn zo goed als rond. Voor het stationsproject kan het
jaagpad terug open, zo vernemen we in de commissie van 26 januari 2017. Tegelijk hoorden we dat men binnenkort
start met de nieuwe inrichting van de Zandpoortvest. Het pad openhouden tijdens de werken kan , maar kan extra
geld kosten.
In naam van duizenden Mechelaars uit het centrum, maar nog meer van daarbuiten die via de Dijle een gedroomde
ingang naar de stad hebben, die intussen al 2,5 jaar aftellen, vragen we om er alles aan te doen om deze verbinding
zo snel mogelijk weer open te maken. Sinds kort liggen de kaarten hiervoor blijkbaar opnieuw in handen van het
stadsbestuur. Wij kijken uit naar de nieuwe inrichting van de Zandpoortvest, maar pleiten er uitdrukkelijk voor om
de aannemer een plan te laten uitwerken waarbij het jaagpad ook tijdens de werken open kan blijven voor
voetgangers en fietsers.
Binnen net een maand verwelkomen we de lente, we mochten er al even van proeven. Gooi de poort naar de
Mechelaars hun zuurstof meteen weer open.

Daarom mijn volgende vragen:
-

Eerder werd beloofd ten laatste juli 2016 dat het jaagpad aan de Zandpoortvest weer open zou gaan,
wanneer is het echt zover?
Gaat de stad aan de aannemer vragen om tijdens de herinrichting van de Zandpoortvest het jaagpad
toegankelijk te houden tijdens de werken?

Bert Delanoeije

21 februari 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.

