GEMEENTERAAD/RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

STAD MECHELEN

INDIENING VRAAG*
Voor behandeling in de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn van
Indiener : KATLEEN DEN ROOVER (N-VA)
Vraag/interpellatie (omschrijving) : Snelheidsovertredingen door pedelecs
Toelichting

Je ziet de pedelecs steeds vaker in het straatbeeld verschijnen. Met deze fietsen kan je
gemakkelijk een snelheid halen van 45km per uur.
Tegelijkertijd neemt het aantal straten waar een zone 30 ingevoerd wordt ook toe. Ook
bestuurders van een pedelec moeten zich aan deze maximum snelheid houden.
Vraag
Worden snelheidsovertredingen van pedelecs geregistreerd door de camera’s?
Hoeveel snelheidsovertredingen (en bijhorende PV’s) werden uitgereikt in 2020 en
2021?

Datum 19 januari 2022
Naam Katleen Den Roover
* 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.
Indiening vraag (Huishoudelijk reglement GR 29-04-2019 en Huishoudelijk reglement RMW 24-06-2019)

(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)

