VRAAG 7
GEMEENTERAAD/RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

STAD MECHELEN

INDIENING VRAAG*
Voor behandeling in de gemeenteraad van 18/05/2020
Indiener : Thijs Verbeurgt
Vraag (omschrijving): Infrastructuurdossiers in Mechelen
Toelichting
Recent verschenen twee dossiers inzake wegenwerken in de media met een Mechelse
aspect.
Ten eerste was er het rapport van het Rekenhof omtrent de missing links in
Vlaanderen, een lijst van verkeerspunten die moeten aangepakt worden maar waar er
nauwelijks vooruitgang wordt geboekt. Voor de missing link in Mechelen merkte het
Rekenhof op dat er een tegenspraak was tussen de communicatie van AWV en die
van de Stad Mechelen. AWV stelde dat er vanuit de stad was aangegeven dat dit geen
prioriteit was terwijl de Stad Mechelen dit punt in haar eigen plannen als prioritair
aanduidt.
Ten tweede was er het dossier van de brokkelbruggen, nl. slecht onderhouden
bruggen waar beton dreigt los te komen of reeds naar beneden kwam. Om deze
problematiek goed te duiden, werd er in de media een kaart gepubliceerd met de
bruggen in Vlaanderen en in welke staat zich die bevinden. In Mechelen gaat het om
verschillende bruggen die ofwel door de gemeente, AWV of De Vlaamse Waterweg
worden beheerd.
Vraag
Vandaar volgende vragen:
Indiening vraag (Huishoudelijk reglement GR 29-04-2019 en Huishoudelijk reglement RMW 24-06-2019)

- Werd inzake de missing link op Mechels grondgebied al overleg gepleegd met AWV
en gedetecteerd waar de communicatie juist misliep? Is er een timing opgesteld voor
het aanpakken van deze missing link?
- Beschikt de stad zelf over een lijst met alle bruggen op Mechels grondgebied en de
staat waarin zij verkeren?
- Vindt er structureel overleg plaats met de beheerders van deze bruggen om alle
bruggen in slechte staat aan te pakken?
- Welke inspanningen zal de stad als beheerder ondernemen voor de brug in slechte
staat in eigen beheer (Postzegelbrug) aan te pakken?

Datum 18/05/2020
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)

