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Voor behandeling in de gemeenteraad van 27 februari 2018
Indiener : sp.a fractie – Caroline Gennez
Vraag/interpellatie (omschrijving) : Verlichting toegankelijkheid Gandhistraat en
veldweg
Enkele maanden geleden vroegen we in deze gemeenteraad reeds om actie te ondernemen
inzake de verlichting en slechte bereikbaarheid van de Gandhistraat. In een deel van deze
straat ontbreekt immers sinds juni 2017 straatverlichting. Ook een gedeelte van het voetpad
in deze straat is reeds maanden in zeer slechte staat, net als de veldweg die de straat
verbindt met de achtergelegen Ivo Cornelisstraat en die de enige manier is voor bewoners
van dit straatgedeelte om hun straat te verlaten. Aan de veldweg werden n.a.v. onze vorige
vraag over dit onderwerp enkele spots geïnstalleerd maar deze bieden onvoldoende
verlichting.
Ook op andere plaatsen in de straat ontbreekt de aanleg van de stoep en ligt alles er al een
ruime tijd onafgewerkt bij. De bewoners zijn bovendien ontevreden over de wijze waarop
over de werken in hun straat wordt gecommuniceerd. Zij vragen om meer concrete en
geactualiseerde communicatie over de planning van de werken, en over de mogelijke
gevolgen voor de toegankelijkheid zodat zij hiermee rekening kunnen houden. Tot slot stellen
de bewoners zich ook vragen over een bepaald aspect van de geplande werken, nl. de creatie
van 2 parkeerplaatsen, waardoor een waardevolle beukenhaag zal verwijderd worden.
Graag hadden wij vernomen:
- Of de veldweg én het deel van de Gandhistraat dat hierboven wordt beschreven kan
voorzien worden van voldoende straatverlichting?
- Of in het betreffende straatgedeelte de voetpaden eerstdaags terug in goede staat
worden hersteld?
- Of de veldweg tussen de Gandhistraat en de Ivo Cornelisstraat op een degelijke wijze
kan verhard worden?
- Wanneer wordt de aanleg van de onafgewerkte voetpaden voorzien?
- Of de communicatie over de werkzaamheden kan geoptimaliseerd worden?
- Of de waardevolle haag kan gespaard blijven van kap?
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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.

