VRAAG 5
GEMEENTERAAD/RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

STAD MECHELEN

INDIENING VRAAG*
Voor behandeling in de gemeenteraad van 25 mei 2020
Indiener : Freya Perdaens
Vraag/interpellatie (omschrijving) : Park aan Mechelse gevangenis
Toelichting
Toen in 2016 het park aan de gevangenis in Mechelen ingericht werd, werden vanuit de buurt
al bedenkingen geuit. De muur van de gevangenis zou te gemakkelijk gebruikt kunnen
worden voor het smokkelen van spullen en boodschappen tussen gedetineerden en mensen
buiten de gevangenis.
Er werden reeds aanpassingen gedaan om het probleem aan te pakken in het verleden, maar
vorige week bleek dat de problemen nog niet van de baan zijn. De buurtbewoners klagen
onder andere over geluidsoverlast en smokkelwaar dat heen en weer de muur over gaat.
Er werd aangegeven dat een overleg georganiseerd zou worden tussen de stad, de
gevangenis en de buurtbewoners om tot een oplossing te komen.

Vraag
Ging dit overleg reeds door en welke maatregelen zal de stad nemen om de overlast
in te dijken?

18 mei 2020
Freya Perdaens

Indiening vraag (Huishoudelijk reglement GR 29-04-2019 en Huishoudelijk reglement RMW 24-06-2019)

* 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)

