VRAAG 6
GEMEENTERAAD

STAD MECHELEN

INDIENING VRAAG*
Voor behandeling in de gemeenteraad van 25/01/2021
Indiener: Thijs Verbeurgt
Vraag (omschrijving): Vrijhouden van voet- en fietspaden en het verhogen van
verkeersborden
Toelichting
Toegankelijke, brede en goed aangelegde voet- fietspaden moet een absoluut streefdoel zijn
van elk stadsbestuur. Dit vraagt investeringen in aanleg en heraanleg maar er zijn daarnaast
ook quick-wins.
Zo worden bijvoorbeeld vaak tijdelijke borden geplaatst voor het wegverkeer op de voet - of
fietspaden, bijvoorbeeld bij een tijdelijk parkeerverbod. Deze verkeersborden en de voet
waarin ze zich bevinden versmallen het voetpad. Voor minder mobiele Mechelaars vormt d it
al snel een probleem. Op fietspaden creëren ze een onverwacht obstakel met alle
veiligheidsrisico’s.
Daarnaast merken we ook dat verkeersborden zich regelmatig op hoofdhoogte bevinden.
Voor tijdelijke borden kan dit snel aangepast worden – en gebeurt dit ook bij melding - maar
voor vaste borden is dit een stuk complexer.

Vraag
Vandaar volgende vragen:
- Welke handvaten ziet de schepen om vrije voetpaden ten allen tijde te garanderen?
- Dienen bepaalde regels op dit vlak aangescherpt te worden?
- Dient er extra geïnvesteerd in handhaving en controle?
- Voorziet de schepen structurele controles op de hoogte van geplaatste verkeersborden
boven of op voetpaden en waar nodig het verhogen?
Indiening vraag (Huishoudelijk reglement GR 29-04-2019 en Huishoudelijk reglement RMW 24-06-2019)

Datum 20/01/2021
Naam Thijs Verbeurgt
* 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)

