GEMEENTERAAD

STAD MECHELEN
INDIENING VRAAG*

Voor behandeling in de gemeenteraad van 21 oktober 2019
Indiener : Stefaan Deleus
Vraag/interpellatie (omschrijving) : verkeerssituatie rond site Huygebaert /
Europalaan
Toelichting
Op vrijdag de 13de september ll. werd de herinrichting van de Europalaan met een nieuw
fietspad, paaltjes en parkeervakken gefinaliseerd.
De datum leek wel symbolisch, want vrijwel meteen ontstond commotie, niet het minst in de
buurt zelf. Buurtbewoners die hun oprit of naastliggende wijk niet meer uit geraken,
dagelijkse opstopping tijdens de ochtend- en avondspits door een overvloed aan vooral veel
te dicht op elkaar geplaatste paaltjes en parkeervakken, vooral in het stuk tussen
Geerdegem-Schonenberg en de Molenweide. Dit in combinatie met de ‘knip’ in de Kruisbaan.
De reeds na één maand beschadigde paaltjes zijn stille getuige...
De toenmalig bevoegde schepen beloofde in de pers evaluatie na een maand.
Intussen is deze periode, waarin ook tellingen plaatsvonden, verstreken.

Vraag
Wat is het resultaat van de tellingen ? Welke evaluatie werd er gemaakt ?
Welke maatregelen zal het stadsbestuur nemen om de verkeerssituatie rond site
Huygebaert te verbeteren en op welke termijn ?
16 oktober 2019
Stefaan Deleus
Indiening vraag (Huishoudelijk reglement GR 29-04-2019)

* 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)
Formulier als bijlage mailen naar gemeenteraad@mechelen.be

Indiening vraag (Huishoudelijk reglement GR 29-04-2019)

