GEMEENTERAAD/RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

STAD MECHELEN

INDIENING VRAAG*
Voor behandeling in de gemeenteraad van 24 januari 2022
Indiener : Zohra Hadnan
Vraag/interpellatie (omschrijving): vuilnisbakken Malinas
Toelichting
Het is ons opgevallen dat de parkeerterreinen van Malinas er nu al niet altijd deftig bijliggen.
Vlak voor de supermarkt Albert Heijn bijvoorbeeld ligt het vol sigarettenpeuken. Ook blijken
de vuilnisbakken regelmatig overvol. Dit is niet echt iets om mee te pronken, terwijl het
winkelcentrum net mensen van Mechelen en ver erbuiten wil aantrekken. We vragen ons zelfs
af vanwaar dat afval overal komt.

Vraag
Wie is er verantwoordelijk voor de opruim van deze vuilnisbakken en voor het
onderhoud van het terrein?
Hoe gebeurt dit onderhoud (aantal keer per week ledigen van de vuinisbakken,
onderhoud van perken)?
Kan de stad hierin een rol spelen?
Datum 19/01/2022
Naam Zohra Hadnan
* 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)

