VRAAG 5
GEMEENTERAAD

STAD MECHELEN
INDIENING VRAAG*

Voor behandeling in de gemeenteraad van 27 maart 2018
Indiener : sp.a fractie – Glenn Nason
Vraag/interpellatie (omschrijving) : Openbare barbecueplaatsen
10 maanden geleden peilde ik in de gemeenteraad reeds naar de mogelijkheid om ook in
Mechelen openbare barbecueplaatsen te organiseren in onze stedelijke parken of andere
openbare plaatsen. Hierbij verwees ik naar voorbeelden in andere centrumsteden zoals
Roeselare, Kortrijk, Leuven, Brugge en Gent.
•
•
•
•
•

In Gent worden alle barbecuezones aangeduid met een opvallende infopaal. Daarop vindt
u de regels van het spel en leest u hoe groot de barbecuezone is (10 of 15 meter rond de
infopaal). De stad voorziet in een uitgebreid politiereglement.
Roeselare volgt het Gentse voorbeeld met plaatsen die zijn aangegeven met een
barbecue-infobord met reglement.
In Leuven vind je bij iedere barbecue een bord met een gebruiksreglement en enkele tips
om het veilig, lekker en proper te houden en zorgt zelfs voor een barbecuekoffer in
bruikleen.
De Stad Brugge voorziet blusmiddelen (zand) in de nabijheid van de barbecuezone. Er
geldt een politieverordening betreffende de stedelijke openbare groenzones en
sportparken.
In Kortrijk moet je reserveren vooraf bij de locaties via een reservatieformulier.

De betrokken Schepen antwoordde toen dat haar betrokken diensten de diverse
mogelijkheden uit de andere centrumsteden zou nakijken op mogelijke introductie in
Mechelen. Het is bijna Paasvakantie en bij zonnig weer zullen vele Mechelaars het
barbecueseizoen op gang trekken. In Gent stipuleert het reglement overigens dat barbecueën
is toegestaan in de periode van 1 april tot 1 oktober.
Daarom volgende vragen:
1. Wat was de uitkomst van het onderzoek door de betrokken diensten om bovenstaande
voorbeelden ook in Mechelen te introduceren?
2. Zal de Mechelaar vanaf 31 maart gebruik kunnen nemen van openbare barcecues in onze
stedelijke parken of andere openbare plaatsen?
Glenn Nason

22 maart 2018

*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.

