VRAAG 8
GEMEENTERAAD

STAD MECHELEN
INDIENING VRAAG*

Voor behandeling in de gemeenteraad van 27 juni 2017
Indiener : sp.a fractie – Caroline Gennez
Vraag/interpellatie (omschrijving) : Oude Antwerpsebaan
De bewoners van de Oude Antwerpsebaan kreunen onder de verkeersdruk in hun straat. De weg is erg smal om het
plaatselijk en doorgaand verkeer, de zwakke weggebruikers, de geparkeerde wagens en het openbaar vervoer op
een veilige manier met elkaar te verzoenen.
Momenteel kan er in beide richtingen gereden en geparkeerd worden en laveren de bussen in de twee richtingen
zich met veel moeite over de Oude Antwerpsebaan. Ook in de zijstraten is de parkeerdruk bijzonder hoog en
ondervinden ze hinder omwille van sluipverkeer. Onder meer de Schorsmolenstaat en Krankenvelden trekken
ongewild doorgaand verkeer aan die van de N16 naar de Antwerpsesteenweg willen maar die het kruispunt aan het
Rode Kruisplein willen vermijden. De feestzaal in de Molenbergstraat zorgt dan weer voor een verhoogde
parkeerdruk en heeft een impact op de leefbaarheid in de wijk.
Een aantal buurtbewoners vragen zich af of er geen betere verkeercirculatie mogelijk is waarbij men meer rekening
houdt met de leefbaarheid in de buurt en oog heeft voor de verkeersveiligheid, in het bijzonder voor de vele jonge
weggebruikers door de aanwezigheid van de school.
Daarom volgende vraag aan het stadsbestuur
1/ Kan het stadsbestuur een doordacht verkeerscirculatieplan uitwerken onder meer in samenwerking met De Lijn
en de buurtbewoners om de leefbaarheid rondom de Oude Antwerpsebaan te verbeteren?
2/ Welke stappen gaat de stad hierin ondernemen?

Caroline Gennez

22 juni 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.

