VRAAG 3
GEMEENTERAAD

STAD MECHELEN
INDIENING VRAAG*

Voor behandeling in de gemeenteraad van 25/01 e.k.
Indiener : Marc HENDRICKX (N-VA)
Vraag: Toegankelijkheid vaccinatiecentrum Nekkerhal
Toelichting
Alle inwoners van de stad (maar ook van de gemeente Sint-Katelijne-Waver, gelet op de
eerstelijnszone die we samen vormen) zullen zich kunnen laten vaccineren met het anti -Covid
19-vaccin in een speciaal daartoe ingerichte vleugel van de Nekkerhal, hierover werd de
laatste dagen reeds intensief gecommuniceerd en hieraan zal de komende weken nog veel
extra-aandacht worden besteed.
Bereikbaarheid, parkeergelegenheid en grootte van deze locatie zijn afdoende bekend,
redenen waarom terecht voor deze oplossing werd gekozen, alleen is de toegankelijkheid
misschien zelfs nog te verbeteren met het oog op de toestroom, gedurende maanden, die
niet alleen te verwachten maar zelfs zeker is.

Vraag
Gaat men met het oog op de in-werking-stelling als vaccinatiecentrum van (een deel
van) de Nekkerhal ook de alternatieve toegangen (Kapoenenweg, NekkerspoelBorcht), die thans zijn afgesloten, openstellen ?
Wordt er bij de bepaling en aanstelling van het aantal stewards die o.m. voor de
parking en de hoofdtoegang zullen nodig zijn, ook rekening mee gehouden dat er nog
extra-ingangen zijn (bij gewenste openstelling daarvan)?
Indiening vraag (Huishoudelijk reglement GR 29-04-2019)

Datum : 18/01/2021
Naam : Marc HENDRICKX (N-VA)
* 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)

