VRAAG 8
GEMEENTERAAD

STAD MECHELEN

INDIENING VRAAG*
Voor behandeling in de gemeenteraad van 24/01/2022
Indiener : Karel Geys
Vraag (omschrijving): De niet-erkenning van het Nationaal Park Rivierenland door de
Vlaamse regering
Toelichting
Vorige week raakte bekend dat Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) op basis van een rapport
van een onafhankelijke jury besloten heeft om 6 voorstellen voor erkende natuur- en
landschapsparken te selecteren voor een tweede ronde, met het oog om uiteindelijk 4
projecten te weerhouden om Nationaal Park te worden. Het Mechelse project Rivierenland
viel, net als enkele andere projecten helaas af in de eerste ronde.
Een selectie voor de tweede ronde had het Nationaal Park Rivierenland met de stad Mechelen
als trekker al snel 100.000€ opgeleverd om een Masterplan uit te werken. Bij de uiteindelijke
erkenning lopen de subsidiebedragen natuurlijk nog veel hoger op. Het Mechelse dossier
voldeed volgens de jury echter niet aan de basisvoorwaarden om de longlist te halen. Het is
belangrijk uit het jury rapport lessen te trekken en vervolgens verder in te zetten op meer
aaneengesloten natuurpercelen om zo een te grote versnippering te vermijden. Op die manier
kan de reeds geïnvesteerde energie en middelen verder ingezet blijven worden.
Vragen:

1. Klopt het dat de noodzakelijke minimumoppervlakte niet voldoende was en, zo
ja, waarom werd de aanvraag dan ingediend?
2. Nu het idee van een erkend “ Nationaal Park” voor een aantal jaar dient
verlaten, welke koerswijzigingen brengt dit mee?
3. Wordt er nu meer op puur Mechelse natuur ingezet?
4. Hoe worden de middelen geheroriënteerd?
Indiening vraag (Huishoudelijk reglement GR 29-04-2019 en Huishoudelijk reglement RMW 24-06-2019)

Datum 19/01/2022
Naam Karel Geys
* 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)

