VRAAG 9
GEMEENTERAAD

STAD MECHELEN

INDIENING VRAAG*
Voor behandeling in de gemeenteraad van 01/03/2021
Indiener: Thijs Verbeurgt
Vraag (omschrijving): Bronmaling in het gebied Sint-Katelijnestraat, SintKatelijnekerkhof en Schuttevee
Toelichting
Sinds eind maart 2020 loopt er een bronbemaling in het gebied Sint-Katelijnestraat, SintKatelijnekerkhof en Schuttevee en deze is nog steeds operationeel. In de oorspronkelijke
meldingen staat dat er respectievelijk 4 weken (melding van 22/11/2019) en 7 weken
(melding van 18/8/2020) zou gepompt worden uit de bouwput . Ondertussen loopt deze al
meer dan 46 weken.
Voor deze bronbemaling kon gebruikt gemaakt worden van een melding (klasse 3 van de
milieuwetgeving) gelet op het feit dat men het grondwaterpeil niet onder de 4 meter onder
het maaiveld zou laten dalen. Volgens de melding zou er slechts gepompt worden tot een
grondwaterpeil van 3.90 meter onder het maaiveld. Indien de grens van 4 meter
overschreden zou worden moet men in bezit zijn van een milieuvergunning klasse 2 en zijn er
dus bijkomende vereisten.
Intussen werd bij verscheidene buren reeds schade vastgesteld (barsten/scheuren) die
gelinkt zouden kunnen worden aan deze bronbemaling. De voorbije maanden werden immers
gigantische hoeveelheden water opgepompt uit de ondergrond.

Vraag
Vandaar volgende vragen:
- Welke stappen plant het stadsbestuur naar aannemer en buurt toe?
Indiening vraag (Huishoudelijk reglement GR 29-04-2019 en Huishoudelijk reglement RMW 24-06-2019)

-

Plant de stad een grondwatermeting te laten uitvoeren in de nabijheid van de werf om
zo de conformiteit met melding en zettingstudie berekeningen te valideren?
Plant de stad een onafhankelijke zettingstudie te laten uitvoeren?

Datum 24/02/2021
Naam Thijs Verbeurgt
* 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)

