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Verontschuldigd
Datum

1.

9 mei 2019 – van 20.00u tot 20.30 uur

Goedkeuring verslag commissie financiën, patrimonium, landbouw en
dierenwelzijn van 14 maart 2019

Verslag wordt goedgekeurd.

2.

Bespreking inventaris Mechelse vrouwennamen uit het verleden voor
toekomstige nieuwe straatnamen (cfr. gemeenteraad 25/3/2019 - opdracht bij
agendapunt 36)

D. Diedens geeft toelichting aan de hand van de powerpoint en meldt tevens dat de
straatnaamgeving voor de wijk Schijfstraat en verkaveling Battel klaar is om naar het college
te gaan voor verwijzing naar de gemeenteraad voor definitieve vaststelling.
Voor dossier Battel zijn er twee bezwaren ingediend. College zal moeten beslissen om de
bezwaren te weerleggen (dan wordt de straatnaamgeving voor definitieve vaststelling naar de
gemeenteraad verwezen) of te volgen (dan moet de procedure volledig overgedaan worden).
Mevrouw Delvoye licht nogmaals haar bemerkingen toe omtrent de straatnaamgeving in het
project in Battel (Hogeweg). Naamkeuze kwam niet echt goed over bij de Battelse
verenigingen (geen rekening gehouden en geen respons op voorstel van Verenigingen uit
Battel). Vond het spijtig dat er niet werd ingegaan op haar vraag tijdens de vorige
gemeenteraad om het punt één maand te verdagen.
De timing van de publicatie in De Maan (oproep naar bevolking voor het zoeken van
vrouwennamen voor nieuwe straten) en de lopende procedure van straatnaamgeving
overlapten mekaar.
Voorzitter van de Commissie stelt voor om in de procedure te voorzien dat er suggesties
kunnen gedaan worden door de lokale bevolking en verenigingen. Vergadering gaat hiermee
akkoord.
De heer Benasser vraagt of het de bedoeling is om de lokale context te behouden daar waar
het vroeger meer internationaal gericht was. W. Van de Vijver antwoordt dat eerste insteek
lokaal moet zijn maar als er niets te vinden is kan ruimer gezocht worden.

De heer Van de Vijver vraagt of er bezwaren zijn tegen bepaalde namen in de lijst.
Alice Nahon kan op uitgebreide lijst blijven staan  met het amendement beoogde de heer
Deleus om de naam van Gusta Tys toe te voegen. Vergadering gaat hiermee akkoord.
Mevrouw Perdaens suggereert om Mechelessenstraat erbij te zetten. Vergadering gaat
hiermee akkoord. Ook Madame Denis wordt mee opgenomen in de lijst.
W. Van de Vijver merkt op dat de lijst van 45 namen niet onuitputtelijk is dus best bekijken
geval per geval en voor grote verkavelingen best naar andere mogelijkheden kijken.
3.

Duiding bij straatnamen met een persoonsnaam (cfr. gemeenteraad 29 april
2019 - vraag 4 - A. Delvoye)

QR Code. Van de meeste mensen wiens naam als straatnaam wordt gebruikt bestaat een
wikipediapagina. Moet technisch bekeken worden (QR code moet bereikbaar zijn met
smartphone) + reclame maken (vb. in Nieuwe Maan).
Vergadering gaat hiermee akkoord.

4.

Project ondersteuning personen met UIT-pas kansentarief voor de sterilisatie en
castratie katten. (toelichting door Alex Eekelaers of Nina Van den Bilcke - Milieu
& Landbouw)

Toelichting door Alex Eeckelaers aan de hand van een powerpoint.
Er wordt een campagne gestart (o.a. folders in het Huis van de Mechelaar) – startdatum op 20
mei 2019. Een aantal dierenartsen nemen deel, de klant maakt zelf afspaak met dierenarts en
betaalt verminderd tarief. De stad past een deel bij. Voorziene budget: 24.000 euro.
Vraag: waarom maximum 2 katten? Wat als men meer katten heeft? Is het niet beter om per
huisgezin ipv van aantal dieren te behandelen? De heer Eeckelaers meldt dat een beperking
werd opgelegd om misbruik tegen te gaan. Totnutoe nog niet meegemaakt dat men meer
katten wenst te laten opereren. Af te wachten hoever we met het budget gaan, indien
overschot kan er meer aangeboden worden.
Deze actie is voor huiskatten, niet voor zwerfkatten.
Vraag: heeft de korte campagne van vorig jaar iets opgeleverd? De heer Eeckelaers antwoordt
dat het Sociaal Huis toen de organisator was en campagne liep maar één maand. De heer
Anciaux meldt dat de uitgave toen ± 6.000 euro bedroeg.
Vraag: hoe groot is kattenpopulatie in het Mechelse? De heer Eeckelaers antwoordt dat
monotoring gestart is.
Vraag:zit er nog iets in de pijplijn voor het chippen van katten? Geen tussenkomst voor het
chippen (te duur). Dierenartsen maken eigenaars van katten attent dat dit verplicht is.
De vergadering gaat er mee akkoord om een artikel over het verplicht chippen van katten in
de Nieuwe Maan op te nemen (veel mensen zijn er zich nog niet van bewust dat dit verplicht
is).

Verslaggever: Danielle Diedens

