VRAAG 3
GEMEENTERAAD

STAD MECHELEN
INDIENING VRAAG*

Voor behandeling in de gemeenteraad van 25 januari 2021
Indiener : Rina Rabau
Vraag/interpellatie: Vraag om speelbomen te planten in parken, pleintjes en scholen
van Mechelen?

Toelichting
Voor veel spelelementen in (speel)tuinen en parken wordt gebruik gemaakt van hout waarvoor een boom wordt
omgehakt. Terwijl spelelementen ook eenvoudiger, ecologischer en creatiever kunnen. In plaats van een boom om
te hakken en het hout ervan te behandelen om te kunnen omvormen tot een spelelement kunnen we ook kiezen om
bomen te planten. Meer bepaald speelbomen. Een speelboom is een zorgvuldig uitgekozen boomsoort met een heel
specifieke takstructuur die perfect geschikt is om mee te spelen en in te spelen zodat kinderen en jongeren erin
kunnen klimmen en klauteren. Voor kinderen is dat fantastisch en kan het alleen nog meer hun fantasie prikkelen.
En als er niet mee wordt gespeeld, heeft de speelboom nog altijd tal van andere functies. Het is een mooi stukje
groen in ons landschap. Vol leven. Goed voor beestjes en andere planten, hij zuivert onze lucht…en maakt velen
mensen blij. Hiermee investeren tegelijkertijd in natuur en natuurlijk spelplezier voor kinderen en jongeren. Kortom,
speelbomen bieden zeer veel voordelen.
Speelbomen passen tenslotte ook helemaal in onze ambitie van 'Mechelen kinderstad' en initiatieven als 'Boom
zoekt grond'.

Vraag
Ik heb volgende vragen aan de stad Mechelen
1. Kunnen we investeren in speelbomen?
2. Kunnen we de mogelijkheden onderzoeken om deze speelbomen te planten in onze parken, op onze
speelpleintjes, op de speelplaats van onze scholen maar evenzeer in onze verschillende natuurgebieden?
Indiening vraag (Huishoudelijk reglement GR 29-04-2019)

3. Kan er bij de volgende ‘boom zoekt grond’ editie ook gekozen worden voor speelbomen zodat particulieren
het ook in eigen tuin kunnen planten?
4. Kunnen we de scholen hier ook warm voor maken door ze te sensibiliseren om ook speelbomen te planten op
hun speelplaats?

Datum
Naam
* 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)
Formulier als bijlage mailen naar gemeenteraad@mechelen.be

Indiening vraag (Huishoudelijk reglement GR 29-04-2019)

