VRAAG 5
GEMEENTERAAD/RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

STAD MECHELEN

INDIENING VRAAG*
Voor behandeling in de gemeenteraad van 27/04/2020
Indiener : Farid Bennasser
Vraag/interpellatie: Vergroten van ruimte voor voetgangers en fietsers in coronatijden

Toelichting
In deze corona-tijden hebben we nood aan open ruimte. Ruimte voor voetgangers en
fietsers. De Stad Brussel bijvoorbeeld zal meer ruimte te geven door alle straten in de
binnenstad tijdelijk tot woonerf te verklaren. Dat houdt in dat voetgangers overal
voorrang hebben en de volledige breedte van de straat mogen gebruiken om zich te
verplaatsen.
Daarnaast zien we dat het bij momenten zeer druk is langs de wandelpadden en in de
parken. Het zoeken naar manieren om extra ruimte te voorzien voor wandelaars en
fietsers zodat ze binnen de regels voor social distancing kunnen bewegen, lijkt dan
ook nodig.
Vraag
Ik had dan ook volgende vragen:
- Heeft de stad een plan om extra open ruimte te creëren voor wandelaars en
fietsers?
- Kijkt de stad naar voorbeelden in andere steden?
- Overweegt het stadsbestuur – tijdelijke – wijzigingen inzake fietsstraten, woonerven
etc.?
Indiening vraag (Huishoudelijk reglement GR 29-04-2019 en Huishoudelijk reglement RMW 24-06-2019)

- Zijn er nog domeinen die kunnen ontsloten worden voor wandelaars in het
Mechelse?

Datum 22/04/2020
Naam Farid Bennasser
* 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

Indiening vraag (Huishoudelijk reglement GR 29-04-2019 en Huishoudelijk reglement RMW 24-06-2019)

