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Voor behandeling in de gemeenteraad van 23 januari 2018
Indiener : sp.a fractie – Caroline Gennez
Vraag/interpellatie (omschrijving) : Verkeersveilige en leefbare Oude Liersebaan
De buurtbewoners van de Oude Liersebaan en omgeving zijn teleurgesteld in het
stadsbestuur. Met verbazing namen ze kennis van een summier verkeersvoorstel met
welgeteld één verkeersdrempel of het plaatsen van 2 bloembakken ter hoogte van het parkje
( Tussen nr. 175 en nr. 181). Ze hoopten nochtans op een doortastende aanpak van de stad
om tot een gedragen voorstel te komen om de straat verkeersveiliger te maken en de
leefbaarheid voor buurtbewoners te verbeteren.
“Het was tijd voor veranderingen die de veiligheid garandeerden van onszelf en onze
kinderen. “ zeggen buurtbewoners. “Het onveilige en agressieve rijgedrag in de Oude
Liersebaan is een grote bekommernis van de buurt en zorgt bij velen voor een groot
onveiligheidsgevoel. Er is een school en een parkje waar veel kinderen komen. Het vlug
schilderen van enkele zebrapaden, was een goede start, maar hierbij mag het niet stoppen.”
De buurtbewoners zelf formuleerde concrete voorstellen om de buurt te verbeteren.
Daarom mijn volgende vragen:
1/ Is de stad van mening dat met het voorstel van 1 verkeersdrempel halfweg de
Liersesteenweg of twee bloembakken plaatsen de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de
buurt fundamenteel verbetert?
2/ Wat deed de stad met de punctuele opmerkingen van de buurtbewoners? Welk gevolg
heeft men hieraan gegeven?
3/ Op welke wijze betrekt de stad buurtbewoners om tot een gedragen voorstel te komen?
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*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.

