VRAAG 2
GEMEENTERAAD/RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

STAD MECHELEN

INDIENING VRAAG*
Voor behandeling in de gemeenteraad van 26 oktober 2020
Indiener : Anne Delvoye en Bert Delanoeije
Vraag/interpellatie : onze begraafplaatsen rustgevender en klimaatbestendiger door
minder asfalt en meer groen
Toelichting Zo dikwijls kom je niet op onze Mechelse begraafplaats met een fris en helder hoofd. Vandaar dat de commissie
op locatie, om het beleid rond de begraafplaatsen te bespreken op z’n minst bijzonder was. We hoorden er getuigenissen hoe
mensen opvallend meer op zoek zijn naar stilte, naar een plek dicht bij hun wortels, bij de natuur, om afscheid te nemen, om terug
te kijken en te rouwen. En terwijl we met een erg geëngageerd team, met grote plannen, filosofeerden over natuurbegraafplaatsen,
wilde bloemenweiden en composteerbare urnen, liepen we over de zes meter brede asfalt-lanen .
Mechelen verdroogt en het zal steeds warmer worden in de stad; we stellen tegelijk vast dat er veel meer regen valt op korte tijd.
Regen die over de 24 % ondoordringbaar verharde oppervlakte van Mechelen veel te snel afvloeit naar zee. Als we Mechelen niet
alleen een mooie, maar ook leefbare toekomst willen garanderen moeten we hiermee heel snel aan de slag. De Stad schreef in z’n
klimaat- en hemelwaterplan dat we snel op zoek moeten naar meer plaatsen waar regenwater de grond in mag trekken. Schepen
Princen nam ons recent mee naar Spreeuwenhoek in Muizen waar in de Struikheidestraat het beton werd weggebroken ten
voordele van een regen-doorlaatbare laag. Duimen omhoog.
Anne en Bert riepen, net een jaar geleden, elks apart toen, in een vraag op deze raad al op om speelplaatsen en de Zocalo van
Muizen meer ademruimte te geven en er het beton op te breken.
Op de begraafplaats onder de Malinwa vragen heel veel m2 (redelijk versleten) asfalt om snel ten grave gedragen te worden en
plaats te maken voor de rust, de sereniteit, de inspiratie en de groene schoonheid van gras vol bloemen en bomen.
Er zijn intussen heel wat water-doorlaatbare alternatieven voor verharding waar ook minder mobielen zonder problemen en
bovendien met propere voeten terecht kunnen en waar tegelijkertijd een vrachtwagen mag passeren .
Heel snel winnen heet dat dan, voor het klimaat van onze stad , voor meer biodiversiteit en voor allen die op deze plek rust,
herinnering en troost zoeken .

Vraag Wil het stadsbestuur overwegen om een ruime ontharding en tegelijkertijd de vergroening van onze begraafplaatsen te
bekijken, met aandacht voor toegankelijkheid van minder mobielen, en zo snel mogelijk in uitvoering te brengen
om snel te winnen .

Datum 20 oktober 2019
Naam Anne Delvoye
Bert Delanoeije

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)

