GEMEENTERAAD/RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

STAD MECHELEN

INDIENING VRAAG*

Voor behandeling in de gemeenteraad van : 23 november 2020

Indiener : Stefaan Deleus
Vraag/interpellatie (omschrijving) : nabijheid dienstverlening B-post

Toelichting
Met de sluiting van de krantenwinkel in Hombeek enkele weken geleden verdween het laatste
postpunt in de dorpen.
De afbouw van de buurtgerichte dienstverlening van B-post is al langer aan de gang.
Het aantal postkantoren werd stelselmatig afgebouwd – op dit moment is er nog slechts 1
postkantoor voor gans Mechelen, met name aan de Grote Markt - en vervangen door
postpunten. Maar intussen is ook het aantal postpunten sterk teruggelopen. Volgens de
website van B-post zijn er thans nog 5 postpunten voor gans Mechelen. Daarbij valt op dat er
geen enkel in de dorpen te vinden is.
Dezelfde vaststelling kan gemaakt worden op het vlak van de pakjesautomaten. Hiervan zijn
er recentelijk heel wat te vinden op Mechels grondgebied, doch opnieuw geen enkel in de
dorpen. Gelukkig opent er zeer kortelings wel één in Hombeek, maar voor zover bekend
helaas nog niet in de andere dorpen. Bovendien vervangt een pakjesautomaat niet de
klassieke dienstverlening van de post.
Evident kan de stad het beleid van B-post niet bepalen, zoals ze dat op vele andere vlakken
met andere actoren ook niet rechtstreeks kan doen. Wel kan de stad zoals vaak gebeurt een
regierol opnemen en in overleg gaan met actoren op het terrein, in casu B-post.

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

Vraag
Is er overleg tussen de stad en B-post omtrent de nabijheid van deze essentiële
dienstverlening (postdiensten) ?
Zo ja, wat is hiervan het resultaat en/of de stand van zaken ?
Zoniet, kan er dringend een overleg met B-post opgestart/georganiseerd worden om
deze dienstverlening terug dichter bij de mensen in dorpen en wijken te brengen,
zowel wat betreft klassieke postdiensten (d.m.v. postpunten of andere) als wat
betreft pakjesautomaten.

18 november 2020
Stefaan Deleus

* 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)

