VRAAG 9

GEMEENTERAAD/RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

STAD MECHELEN

INDIENING VRAAG*
Voor behandeling in de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn van
Indiener : Marc HENDRICKX – Jan VERBERGT
Vraag/interpellatie (omschrijving) : Stand van zaken parking(s) kampeerauto’s
Toelichting
In Mechelen is er slechts één officieel kampeerautoterrein met slechts 5 autostaanplaatsen (gelegen aan de grindparking aan de
Nekker en de bioscoop).
Er zijn echter geen nutsvoorzieningen aanwezig, wat als een serieus manco wordt ervaren door de veelvuldige gebruikers ervan.
Nochtans was in een vorige bestuursmeerderheid overeengekomen dit wel te voorzien en was er zelfs een bedrag gereserveerd
hiervoor.
Er kan tevens opgemerkt worden dat wegens het grote succes van deze kampeerauto-parking, er misschien meerplaatsen kunnen
voorzien worden. Toerisme in/naar Mechelen zit in de lift en ok deze vorm moet ondersteund worden.

Vraag
Plant de stad alsnog de aanbieding van nutsvoorzieningen op haar parking voor
kampeerauto’s?
Plant de stad nog bijkomende plaatsen voor kampeerauto’s, op de bestaande parking
of elders?

Datum 16/10/2019
Naam Marc HENDRICKX
Jan VERBERGT
Indiening vraag (Huishoudelijk reglement GR 29-04-2019 en Huishoudelijk reglement RMW 24-06-2019)

* 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)
* 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)

