VRAAG 3
GEMEENTERAAD

STAD MECHELEN
INDIENING VRAAG*

Voor behandeling in de gemeenteraad van 7 september 2020
Indiener : Dirk Tuypens
Vraag/interpellatie: Bijkomend zwemwater in open lucht
Toelichting
De voorbije zomer was opnieuw een erg warme zomer, zoals ook door weerkundigen
was voorspeld. Wetenschappers zeggen ons ook dat warme zomers, met opeenvolgende hittegolven, in de toekomst het nieuwe normaal zullen zijn.
We hebben deze zomer moeten vaststellen dat er in ons land, ook in Mechelen, een
tekort is aan mogelijkheden om verkoeling te zoeken in het water. Vanzelfsprekend
hebben mensen daar bij extreem hoge temperaturen nood aan.
De stad heeft meermaals extra zwemwater in openlucht in het vooruitzicht gesteld:
- Tijdens de vorige legislatuur werd een publieke zwemvijver in het Vrijbroekpark
aangekondigd.
- Bij de voorstelling van het bestuursakkoord vorig jaar werd gezegd dat er gezwommen zou kunnen worden in de Binnendijle.
- Kort voor de zomer dit jaar werd opnieuw aangekondigd dat er initiatieven zouden
komen, tegen 1 augustus zouden de Mechelaars extra zwemwater in open lucht
hebben.

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

Helaas werd nog geen van deze voorzieningen gerealiseerd. De PVDA hield op 22 augustus een actie om daarop te wijzen en het stadsbestuur aan te sporen hier eindelijk
werk van te maken.
In antwoord op onze actie zei schepen Labsir: “Er lopen gesprekken met de Vlaamse
Waterweg om zwemmen op sommige plekken mogelijk te maken, maar daar botsen
we vaak op juridische hindernissen. Daarnaast bekijken we samen met De Nekker en
Sport Vlaanderen domein Hofstade of er meer plekken opengesteld kunnen worden
voor zwemmers, en zelfs een zwemboot op de Vaart of de Dijle behoort tot de opties
die op tafel liggen.”
Vraag:
1.
2.
3.
4.

Waarom is de zwemvijver in het Vrijbroekpark er niet gekomen?
Waarom zijn de initiatieven die vorig jaar en dit jaar aangekondigd werden er niet gekomen?
Welke pistes worden nog bewandeld en hoever staat het daarmee?
Wanneer kan er een concreet initiatief verwacht worden?

Datum 02-09-2020
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)

