VRAAG 5
GEMEENTERAAD

STAD MECHELEN

INDIENING VRAAG*
Voor behandeling in de gemeenteraad van 01 maart 2021
Indiener : Dirk Tuypens
Vraag/interpellatie (omschrijving) :
Accomodatie voor Mechelse amateur toneelgezelschappen
Toelichting
Mechelen heeft een rijke traditie in het amateurtoneel. De stad telt heel wat gezelschappen, die veelal kunnen terugkijken op een lange geschiedenis.

Maar het voortbestaan van een aantal gezelschappen dreigt in het gedrang te komen.
Omdat ze hun vaste stek kwijt zijn, omdat ze geen repetitieruimte of speelplek vinden. De Peoene, ’t Echt Mechels Theater, Ik Dien, VTK, … zijn gezelschappen die in dit
verband recent nog in het nieuws kwamen.
In de pers kondigde schepen Siffer aan dat er gewerkt wordt aan een oplossing.
Vraag:
1. Welke oplossing is er concreet in de maak?
2. Op welke termijn wordt die oplossing verwacht?
3. Gaat het om een oplossing voor specifieke gezelschappen of is ze breder gericht?
4. Hoe wil de stad op lange termijn de nood aan repetitie- en speelruimte voor amateurgezelschappen invullen?

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

Datum 24-02-2021
Naam Dirk Tuypens
* 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)

