VRAAG 6
GEMEENTERAAD

STAD MECHELEN
INDIENING VRAAG*

Voor behandeling in de gemeenteraad van 24 oktober 2017
Indiener : sp.a fractie – Karel Geys
Vraag/interpellatie (omschrijving) : autoluw gebied/toegang voor bromfietsen cat A.

Het reglement Autoluwe binnenstad voorziet dat het autoluwe gebied niet mag
worden betreden door bromfietsen. Hieronder vallen ook de zogenaamde snorfietsen
met een maximale snelheid van 25 km/uur.
Nu de autoluwe zone ook betreedbaar is voor elektrische fietsen met een
maximumsnelheid van 25 km/u, stelt zich de vraag of de categorie kleinste
bromfietsen blijvend dient geweerd uit onze binnenstad.
In de autoluwe zones van Gent en Leuven bv zijn ze wel toegelaten, er bestaan zelfs
specifieke verkeersborden van.Door het specifieke nummerplaatje waarvan deze
snorfietsen voorzien zijn, is cameraherkenning perfect mogelijk, zoals in hierboven
genoemde steden in Vlaanderen maar ook in Nederland en Duitsland.
Deze bromfietsen worden voor de Belgische wetgever grotendeels gelijkgeschakeld
met fietsen: je moet er geen rijbewijs voor hebben en ze mogen op het fietspad.
Hun uitstoot is quasi nihil, vanaf 1.1.2018 moeten ze ten andere voldoen aan
Euronorm 4, waardoor emissies van fijn stof nog lager worden.
Op dit ogenblik zijn er verschillende Mechelaars, vaak van hogere leeftijd, die het
Stadscentrum willen bezoeken, geen auto hebben en moeilijk met het openbaar
vervoer in de binnenstad geraken. Zij worden nu geconfronteerd met torenhoge
boetes.
Daarom volgende vraag:
Overweegt de Stad om vanaf 1.1.2018 de autoluwe zone ook betreedbaar te maken
voor snorfietsen categorie A met een maximale snelheid van 25 km/uur?
Karel Geys

19 oktober 2017

*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.

