VRAAG 5
GEMEENTERAAD

STAD MECHELEN
INDIENING VRAAG*

Voor behandeling in de gemeenteraad van 27/01/2020
Indiener : Frank Creyelman (Vlaams Belang)
Vraag/interpellatie (omschrijving) : Bewonersparkeren in de Mgr. Van Nuffelstraat
Toelichting
De bewoners van de Mgr. Van Nuffelstraat mogen met een bewonerskaart alleen in
de eigen straat parkeren. Die straat met 22 woningen – de appartementen van
huisnummer 2 niet mee gerekend – heeft 12 parkeerplaatsen.
Verder mogen ze, 200 tot 500 meter van hun straat, op de Battelsesteenweg
parkeren tussen de Olivetenvest en Polderstraat; Bethaniënstraat; Polderstraat tot
nummer 35; Spreeuwenhuisstraat; Winketkaai en Zijpestraat. Allemaal
parkeerplaatsen die in een dichtbevolkte wijk liggen, meestal vol staan, en 500 tot
1000 meter van hun straat liggen.
De Astridlaan, achter de hoek van hun straat, mag niet meer gebruikt worden.
Hier werden nochtans extra parkeerplaatsen gecreëerd door de stad. Deze plaatsen
werden gecreëerd om de buurten te ontlasten en de leefbaarheid te verbeteren. Zij
werden betaald met het geld van alle Mechelaars. Het spreekt voor zich dat dit maar
‘matig geapprecieerd’ kan worden door de bewoners van de Mgr. Van Nuffelstraat.
De bewoners stellen zelf voor om de binnen- en de buitenbaan van de Astridlaan ook
door hen te laten gebruiken tot aan huisnummer 76. De binnenbaan van de
Astridlaan is immers iedere dag slechts gedeeltelijk in gebruik en er is meer dan
plaats genoeg plaats.

Indiening vraag (Huishoudelijk reglement GR 29-04-2019)

Dit lijkt mij een billijk voorstel uitgaand vanuit de praktijk van alle dag van de
bewoners zelf.
Vraag
Overweegt de schepen om dit burgerverzoek ernstig te nemen en aan de
verzuchtingen van de bewoners gehoor te geven? Zo neen, welke andere oplossing
kan zij aanreiken?
Datum 21/01/2020
Naam Frank Creyelman
* 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)

