VRAAG 1
GEMEENTERAAD/RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

STAD MECHELEN

INDIENING VRAAG*
Voor behandeling in de gemeenteraad van 26 oktober 2020
Indiener : Catherine François
Vraag/interpellatie : Overlast vrachtverkeer Slachthuislaan en toenemend verkeer door
Malinas en Kantvelde

Er is momenteel al overlast van vrachtverkeer dat overnacht op de parking van het
slachthuis. De buurtbewoners worden hier, in de vroege uurtjes, wakker van.
Moest men het slachthuis een plaats geven in een industriezone, zou dit al een oplossing zijn.
Wat de geplande bedrijfssite betreft op het einde van de Oude Antwerpsebaan ,vraagt de
buurt om eerst de leegstand van de bedrijfssite te inventariseren en deze leegstand te
benutten zodat , dit kleine maar waardevolle bos, niet moet gekapt worden.
Ook vrezen ze dat, deze geplande wijk Kantvelde met een 400-tal woningen, voor nog meer
overlast zal zorgen .
Ze menen dat deze wooneenheden, met al snel 400 wagens, hun uitweg via de Oude
Antwerpsebaan en Galgenstraat zullen vinden. De overlast is er nu al buitensporig.
Vragen :
Zijn er voldoende pistes onderzocht om :
1) eventueel een parallele baan rondom Malinas tot aan het slachthuis te verlengen ?
2) het verlengen van de Slachthuislaan ( heden doodlopend ) tot aan de Antwerpsesteenweg
via site CG Power Systems, oorspronkelijk zo ingepland ?
3) Is het doortrekken van de Oude Antwerpsebaan naar het Industriepark Mechelen Noord
ook geen optie ?

20 oktober 2020
Catherine Francois
Vlaams Belang
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)

