VRAAG 2
GEMEENTERAAD

STAD MECHELEN

INDIENING VRAAG*
Voor behandeling in de gemeenteraad van 25 april 2022
Indiener : Dirk Tuypens
Vraag/interpellatie (omschrijving) : Perk burgerslachtoffers Tweede Wereldoorlog
Toelichting
Eind 2020 kondigde de stad aan dat het perk voor burgerslachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog op de Mechelse begraafplaats in ere hersteld zou worden. Het perk lag
er toen bijzonder slecht en verwaarloosd bij. Het zou omgevormd worden tot een
mooie herdenkingsplaats. Graven zouden hersteld worden en er zouden ook infoborden komen met historische duiding.

Wie vandaag het perk bezoekt, kan zien dat een aantal graven effectief hersteld werden. Maar er zijn nog altijd (of opnieuw) omgevallen zerken, compleet verwaarloosde
graven, infoborden zijn er niet. We kunnen vandaag dus zeker nog niet spreken van
die mooie herdenkingsplaats.
Vraag:

1. Welke werken waren precies voorzien? Zijn die uitgevoerd of moeten er nog werken
gebeuren?
2. Komen er infoborden met historische duiding?

Indiening vraag (Huishoudelijk reglement GR 29-04-2019)

Datum 20-04-2022
Naam Dirk Tuypens
* 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)

