VRAAG 1

GEMEENTERAAD/RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

STAD MECHELEN

INDIENING VRAAG*
Voor behandeling in de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn
van
Indiener : Kerstin Hopf
Vraag/interpellatie: Actieplan horeca en handelszaken na Covid 19 maatregelen

Toelichting
In de krant van 17.04 lezen we dat een actieplan de handel en horeca moet heropleven. Zo
mogen de winkels dit en volgend jaar elke eerste zondag van de maand openen, schrapt de
stad de promotaks en rekent de concessies aan huurders en voor innames voor het
openbaar domein niet aan. Lopende facturen worden opgeschort. Er wordt een
communicatiecampagne opgezet en animatie wordt voorzien.
N-VA pleit al veel langer, los van de Coronamaatregelen, om de handel en horeca
structureel te ondersteunen. Een autoluwe binnenstad, hoge parkeerkosten en hoge
belastingen komen de handel niet ten goede. Wij verheugen ons dus over elke
versoepelende maatregel die de bezoeker van de stad, de handelaars en de horeca-zaken
ten goede komen. We vragen wel om deze weldoordacht te nemen.

Vraag
•

U wil de Mechelenbon promoten. Hoe gaat u ervoor zorgen dat deze in elke
handelaarszaak of horecazaak kan worden omgeruild?

•

Er wordt aan animatie gedacht. Wordt deze ook voorzien voor de handelaars en
horeca in de randgemeentes? Hoe wordt dit aangepakt?

•

De consument heeft het online consumeren (her)ontdekt tijdens de
Coronamaatregelen en moet aangemoedigd worden om weer in de winkels te gaan
shoppen. Hoge parkeerkosten vormen een hoge drempel voor de consument.
Vandaar:
•

Kan de kostprijs voor parkeren verminderd worden, eventueel bij een
aankoop in de stad? (Sommige winkels bieden dit reeds op eigen kosten
aan). Kan erover nagedacht worden om parkeren niet per begonnen uur,
maar per daadwerkelijk benutte minuten / 5 minuten te berekenen?

•

Kan parkeren op het Rodekruisplein gratis of goedkoper gemaakt worden?

•

Kan het half uur gratis parkeren voor een snelle boodschap weer ingevoerd
worden?

Datum 21.04.2020
Naam
Kerstin Hopf
* 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

