VRAAG 4
GEMEENTERAAD

STAD MECHELEN
INDIENING VRAAG*

Voor behandeling in de gemeenteraad van 25/05/2020
Indiener : Catherine François (Vlaams Belang)
Vraag/interpellatie (omschrijving) : Recuperatie grondwater
Toelichting
De laatste jaren worden de zomers steeds droger en warmer. Voor boeren en
fruittelers heeft de Provincie Antwerpen een droogte en hemelwater coördinator
aangesteld. In een eerste fase gaat hij de boeren helpen stuwgrachten aanleggen
zodat, na een regenbui, zoveel mogelijk water kan worden gerecupereerd. Wat enorm
stoort is dat er op vele plaatsen in Mechelen en omliggende gemeenten, op
bouwwerven, grondwater wordt gepompt dat rechtstreeks in de riolering verloren
gaat. Dit water zou moeten gerecupereerd worden!
Eén van de vele praktische voorbeelden: in 2019 is er op deze manier in de
Muntstraat, gedurende verschillende maanden, grondwater in de riolering beland.
Idem met de werken aan het station en nu in de Frederik de Merodestraat, de
renovatiewerken aan de oude Stadsfeestzaal enz...
Binnenkort zal de burger verplicht worden te besparen op watergebruik. Men zal geen
bloemen of planten meer mogen sproeien, geen auto’s mogen wassen of kleine
zwembadjes vullen. Nu we net door “Corona” niet naar een speeltuin mogen, niet
meer mogen reizen, zelfs niet naar zee, wordt dit wel zwaar voor gezinnen die in de
stad wonen of geen tuin hebben.
Niet iedereen heeft een regenwaterput, en wie er wel eentje heeft, zonder al te veel
water met die droogte.
Vandaar mijn vraag:
Heeft de stad een plan om grondwater van bouwwerven te recupereren ? Zo niet, wat
Indiening vraag (Huishoudelijk reglement GR 29-04-2019)

gaat de stad in de toekomst ondernemen om dit water niet verloren te laten gaan

Datum:
Naam:

18/05/2020
Catherine François

* 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
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