VRAAG 1
GEMEENTERAAD/RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

STAD MECHELEN

INDIENING VRAAG*
Voor behandeling in de gemeenteraad van 1 maart 2021
Indiener : Jan Verbergt
Vraag/interpellatie (omschrijving) : Fietsstraat in Hombeek centrum
Toelichting
De baan in het dorpshart van Hombeek (het deel tussen de Frans Reyniersstraat en de
Mechelseweg) werd jaren terug opnieuw aangelegd met als een van de verbeteringen toen
een fietssuggestiestrook. Tijdens de ochtend- en avondspits is het er echter zo druk dat
wagens in beide richtingen staan aan te schuiven. Fietsers kunnen hen over de baan niet
voorbij en passen moeilijk naast de wagens (wagens in beide richtingen laten onvoldoende
plaats voor fietsers in beide richtingen). Fietsers maken daardoor dagelijks gebruik van het
voetpad om de aanschuivende wagens voorbij te steken. Met alle gevolgen van dien.
Voetgangers die opzij moeten springen, mensen die van de sokken gereden worden wanneer
ze de voordeur uitwandelen, … Een onveilige situatie voor de fietsers en de eigenlijke
rechtmatige gebruikers van het voetpad.
Een situatie die opgelost zou kunnen worden door het inleggen van een fi etsstraat. De fietser
zou zo veilig voor de wagens kunnen blijven, wat ook de situatie voor de voetgangers
verbetert.

Vraag
Zal de stad onderzoeken om een fietsstraat in te richten in het dorpshart van
Hombeek en zodoende van de fietsveiligheid ook een prioriteit maken in de dorpen?

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

24 februari 2021
Jan Verbergt
* 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)

