GEMEENTERAAD/RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

STAD MECHELEN

INDIENING VRAAG*
Voor behandeling in de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn van
Indiener : Freya Perdaens
Vraag/interpellatie (omschrijving) : Stand van zaken Huyghebaertsite
Toelichting

De afgelopen maanden beroerde de mobiliteit rond de Huyghebaertsite de gemoederen van
omwonenden en passanten. Tussen de start van de zomer en nu kregen de buurtbewoners de
uitbreiding van de zone 30, de knip op de Kruisbaan en de fietssuggestiestroken op
Geerdegem-Schonenberg en de Molenweide op hun boterham. Sinds kort vinden we ook een
fietspad op de Europalaan en paaltjes op de hoeken van de parkeervakken in de straat.
Ingrepen, ongetwijfeld bedoeld om de mobiliteit te verbeteren en de veiligheid van alle
weggebruikers te bevorderen.

Vraag
De uitrol van de maatregelen en de timing ervan doet me echter de volgende vragen stellen:

1. Plant de stad nog ingrepen in de woonwijk, wanneer plant de stad die en zijn deze permanent?
2. Welke van de reeds genomen maatregelen is definitief, wanneer loopt de evaluatieperiode voor de
andere maatregelen af?
3. Ging de stad in overleg met de buurt voorafgaand aan een of meerdere van de maatregelen? Plant de
stad een overleg met de buurt. De commotie bij elke genomen maatregel wijst immers uit dat de
buurt graag gehoord wilt worden.

Indiening vraag (Huishoudelijk reglement GR 29-04-2019 en Huishoudelijk reglement RMW 24-06-2019)

16/10/2019
Freya Perdaens
* indiening uiterlijk 5 dagen vóór de vergadering (voor een vergadering op maandag is dit uiterlijk op woensdag vóór
de dag van de zitting van de gemeenteraad vóór 18.00 uur), bij voorkeur vroeger teneinde de administratie toe te laten
het voorstel te onderzoeken.
De indiening dient in samenspraak met- of door -de fractieleider ingediend te worden, ten einde de beperking op basis
van de grootte van de fracties van het aantal in te dienen vragen per zitting, te kunnen bewaken:
- Fracties met minder dan 2 leden: maximaal 1 vraag per zitting;
- Fracties met minder dan 5 leden: maximaal 2 vragen per zitting;
- Fracties met minder dan 10 leden: maximaal 3 vragen per zitting
- Fracties met meer dan 10 leden: maximaal 5 vragen per zitting.
(Toepassing artikel 10 §4 van het Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, goedgekeurd in zitting van 29 april
2019)
* Voor een goede werking wordt het aantal vragen voor de zittingen van de gemeenteraad en de raad voor
maatschappelijk welzijn samen gecombineerd.
(Toepassing artikel 10 §4 van het Huishoudelijk Reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn, goedgekeurd in
zitting van 24 juni 2019)
Formulier als bijlage mailen naar gemeenteraad@mechelen.be

Indiening vraag (Huishoudelijk reglement GR 29-04-2019 en Huishoudelijk reglement RMW 24-06-2019)

