GEMEENTERAAD/RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

STAD MECHELEN

INDIENING VRAAG*
Voor behandeling in de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn van
Indiener : KATLEEN DEN ROOVER
Vraag/interpellatie (omschrijving) : Opvolging van (nieuwe) aanplantingen
Toelichting

In onze stad worden heel wat nieuwe bomen aangeplant, groenzones en parken groot en
klein worden aangelegd. En we leggen de lat voor de plannen van aanleg en beplanting hoog.
Ik stel echter vast dat na de aanplanting het nieuwe groen in een aantal gevallen onvoldoende
zorg krijgt. Jonge aangeplante bomen die de droge lente niet overleven, aanplantingen van
bloemen en sierplanten die om verschillende redenen wegkwijnen en helaas niet vervangen
worden (foto toegevoegd). En men kan dan op de burger rekenen om een melding aan te
maken om het groen weer in orde te brengen. Maar het zou beter zijn als dit systematisch
vanuit de stad zou gemonitord worden en men tijdig kan ingrijpen. Dit betekent dan:
- Een tijdig kunnen bestellen van de specifieke planten en bloemen in de correcte
hoeveelheden die nodig zijn. Dit kan dan op zijn beurt verwerkt worden in de planning van
de werkploegen
-Een monitoring van jonge aangeplante bomen zodoende dat ze wortel schieten en groeien.
Vraag
- Hoe monitort de stad vandaag de kwaliteit van de groenaanleg na aanplanting?
- Hoe volgt de stad specifiek de jonge bomen op na aanplanting?
- Heeft de stad een specifieke werkstroom ontwikkeld om elk jaar opnieuw de kwaliteit

van de aanplantingen te monitoren en dit voor het gehele grondgebied?
- Heeft men een bijhorende risico-analyse gemaakt om het aangelegde groen zo goed
mogelijk in vorm te houden (Bv wat doen we bij droogte? Welke maatregelen worden
dan genomen)
Datum 19 januari 2022
Naam: Katleen Den Roover
Indiening vraag (Huishoudelijk reglement GR 29-04-2019 en Huishoudelijk reglement RMW 24-06-2019)

* 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)

