VRAAG 5
GEMEENTERAAD

STAD MECHELEN
INDIENING VRAAG*

Voor behandeling in de gemeenteraad van 26/10/2020
Indiener : Freya Perdaens
Vraag/interpellatie: Feeënbomen in Mechelen
Toelichting
In november vorig jaar vroeg ik de stad om naar het voorbeeld van o.a. Dilsen-Stokkem in te
zetten op Feeënbomen. Geen bomen voor kleine fictieve wezentjes, maar een concept dat
gezinnen die de feestdagen op zien afkomen als een grote kost bovenop de andere die ze
eigenlijk niet aankunnen iets kunnen oplichten.
In samenwerking met organisaties en burgers werd zo vorig jaar in Dilsen-Stokkem voor heel
wat kinderen in armoede de periode van feestdagen een pak vrolijker.
Ik vroeg de schepen toen of de stad en meer bepaald het Sociaal Huis in het kader van het
plan tegen kinderarmoede dit idee ook kon uitwerken in Mechelen. Voor een uitrol dat jaar
was het toen reeds te laat. Maar er zou gekeken worden naar een mogelijke uitrol in 2020.
(Verwijzing naar het project in Dilsen-Stokkem: https://radio2.be/limburg/feeenbomen-indilsen-stokkem-laten-wensen-van-kinderen-uit-armere-gezinnen-uitkomen)

Vraag
Vandaar mijn vraag aan de schepen: Wat werd in het afgelopen jaar ondernomen in
dit kader. Werd dit project nader onderzocht? Werd contact genomen met de mensen
in Dilsen-Stokkem en zal dit project uitgerold worden in Mechelen?
Indiening vraag (Huishoudelijk reglement GR 29-04-2019)

21 oktober 2020
Freya Perdaens
* 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)

