VRAAG 2
GEMEENTERAAD/RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

STAD MECHELEN

INDIENING VRAAG*
Voor behandeling in de gemeenteraad van 24/01/2022
Indiener : Frank Creyelman (Vlaams Belang)
Vraag/interpellatie: Wegvallen van parkeerplaatsen als gevolg van zwaar
vrachtvervoer naar het dierenpark Planckendael
Toelichting
De buurt van de Plankendaalstraat in Muizen werd enkele maanden geleden op de hoogte gebracht over
nieuw en zwaar vrachtvervoer door de straat naar het dierenpark Planckendael. Er was evenwel geen
communicatie over het wegvallen van parkeerplaatsen in de straat terwijl zij nu de indruk he bben dat dit
wel het geval zal zijn.
Vandaar enkele vragen:
Zullen er in de Plankendaalstraat of onmiddellijke omgeving parkeerplaatsen sneuvelen omwille van het
zwaar vrachtvervoer richting het dierenpark? Zo ja, waar precies en hoeveel?
Hoe zal het wegvallen van deze parkeerplaatsen gecompenseerd worden naar de bewoners toe?
Zijn er nog andere verkeersingrepen voorzien in de buurt om het nieuwe vrachtvervoer naar het
dierenpark ter wille te zijn?
Frank Creyelman

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

- 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)

