VRAAG 6
GEMEENTERAAD

STAD MECHELEN
INDIENING VRAAG*

Voor behandeling in de gemeenteraad van 27 januari 2020
Indiener : Freya Perdaens
Vraag/interpellatie (omschrijving) : Verkeershinder op N15
Toelichting
Op de werf voor de tangent op de N15 werd vorige week het verkeer teruggebracht van 2
naar 1 rijstroken. Een noodzakelijke aanpassing, om te zorgen dat de N15 aansluit op de
verbindingsweg naar Mechelen-Zuid.
Op de infosessie van Mechelen in Beweging in Nekkerspoel werd aangegeven dat men
onderzoek verricht had dat uitwees dat de tijdelijke aanpassingen niet tot files zouden leiden.
De aanpassing leidde ondertussen wel tot files, niet verwonderlijk, geeft ook de woordvoerder
van Mechelen in Beweging aan. Maar die zouden tijdelijk zijn.
Recent verhuisde ook de brandweerpost naar hun nieuwe stek aan de N15.

Vraag
In het kader van deze aanpassingen heb ik voor de bevoegde schepen de volgende vragen.
1. Hoe lang wordt verwacht dat de tijdelijke files zouden duren?
2. Op welke manier wordt de doorgang van prioritaire voertuigen gegarandeerd tijdens de
werken? Of werd voor de uitvoering van de aanpassingen een alternatieve route
vastgelegd op de Veiligheidscel?

22 januari 2020
Freya Perdaens

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

* 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)
Formulier als bijlage mailen naar gemeenteraad@mechelen.be

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

