VRAAG 1
GEMEENTERAAD

STAD MECHELEN
INDIENING VRAAG*

Voor behandeling in de gemeenteraad van 27/01/2020
Indiener : Willemsen Maxine
Vraag/interpellatie (omschrijving) : Apporteerbibliotheek
Toelichting
In ons bestuursakkoord vermelden punt 518 en 519 dat er in elke wijk een
hondenweide zal komen en dat er ook losloopzones komen waar onze trouwe
viervoeters plezier kunnen hebben. Enkele maanden geleden kwam er een artikel uit
over een burgerinitiatief in Nieuw-Zeeland. Een eigenaar van een hond, die graag
samen naar het park gaan om te ravotten, vonden nooit sterke stokken om mee te
apporteren. Hij ging hiermee aan de slag, na overleg met andere hondeneigenaars en
startte een stokkenbibliotheek! Klinkt misschien wat gek, maar hij plaatste een
houten doos, met de perfecte stokken in om te apporteren die hij vervaardigde uit de
enkele takken die sterk genoeg waren. Tot nu toe is het zo dat de bezoekers van de
hondenweiden dit altijd terug brachten naar apporteerbibliotheek en is het een
gedragen buurt/burgerinitiatief.
Omwille van het engagement van onze schepen van Dierenwelzijn en onze
schepen van Openbare Werken/Parken om de hondenweide in elke buurt te
plaatsen, denk ik dat dit een fijne toevoeging zou zijn en dat het ook een initiatief kan
zijn waarin de viervoetersvrienden in de buurt aan kunnen deelnemen.
Indiening vraag (Huishoudelijk reglement GR 29-04-2019)

Vraag


Is het mogelijk om, vooraleer de hondenweiden in elke buurt worden
afgemeten, dat de buurt ook over dit initiatief een inlichting kan krijgen?



Is het mogelijk dat, eens de hondenweiden er zijn, de stad mee reclame kan
maken om de motivatie voor dit project te bevorderen?



Kan dit initiatief ook meegenomen worden naar de dierenbescherming om de
viervoeters te vermaken die nog wachten op een gouden mandje?

Datum 21/01/2020
Naam Willemsen Maxine
* 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)

