VRAAG 4
GEMEENTERAAD

STAD MECHELEN

INDIENING VRAAG*
Voor behandeling in de gemeenteraad van 26/10/2020
Indiener : Thijs Verbeurgt
Vraag: Gebruik reclameborden op Mechels grondgebied
Toelichting
Er zijn heel wat reclameborden op Mechels grondgebied. De stad beschikt over
reclamepanelen die gebruikt kunnen worden voor publieke communicatie. Recent viel op dat
verschillende van deze panelen worden gebruikt voor commerciële doeleinden zoals
bijvoorbeeld casino’s.
Deze reclamepanelen zouden zeker in deze periode beter ten volle gebruikt worden om
publieke boodschappen te verspreiden in de strijd tegen covid-19 en voor het versterken van
de sociale samenhang.
Vraag
Vandaar volgende vragen:
- Wat zijn de huidige regels inzake het gebruik van reclamepanelen op Mechels
grondgebied?
- Klopt het aanvoelen dat er recent meer gebruik wordt gemaakt van de reclamepanelen
voor commerciële doeleinden?
- Plant de stad een communicatieve actie waarbij zoveel mogelijk reclamepanelen op
Mechels grondgebied zullen aangewend worden in de strijd tegen covid-19 en voor het
versterken de sociale samenhang?

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

Datum 21/10/2020
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)

