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VRAAG 3
INDIENING VRAAG*
Voor behandeling in de gemeenteraad van 28 juni 2021
Indiener : Anne Delvoye
Vraag/interpellatie (omschrijving) : evaluatie heraanleg speelplein en sportveldje in
Battel
Toelichting

In april 2019 ging er een bevraging door over de heraanleg van het speelplein in Battel. Op
basis van de resultaten van deze bevraging werd er in 2020 een aanbestedingsdossier
opgesteld.
Ondertussen is de heraanleg achter de rug. Uiteraard zijn de Battelaars blij dat er eindelijk
werk gemaakt is van deze lang beloofde heraanleg.
Er zijn echter nog wel bemerkingen/vragen van de buurtbewoners over het uiteindelijke
resultaat. Er werden verwachtingen gecreëerd door de bevraging, waar niet volledig aan
beantwoord kon worden.
Verder is er ook her en der kritiek over het sportveldje. ‘Kleine aanpassingen, zoals de
basketbalring anders hangen, zouden al een mogelijke oplossing bieden’, dixit
basketbalspelers in buurt.
Ook zou de ballenvanger niet vernieuwd zijn waardoor de overlast voor de aanpalende
bewoners groot is.
Een evaluatie over het gelopen traject met een bijkomende bevraging lijkt me hier dan ook
op zijn plaats.
Een evaluatie van projecten als dit maakt de betrokkenheid van de buurtbewoners groter en
geeft het stadsbestuur m.i. de kans om aan zelfreflectie te doen en waar mogelijk de
procedures wat bij te schaven.
Indiening vraag (Huishoudelijk reglement GR 29-04-2019)

Vraag:
- Welk budget was er voorzien voor a) de heraanleg van het speelplein in Battel
b)de heraanleg van het sportveldje? Welke bedragen werden er effectief
gespendeerd? Is er nog budget over om enkele kleine aanpassingen te doen?
- Kan er een evaluatiemoment/een bevraging ingepland worden zodat de
buurtbewoners en kinderen die er spelen/sporten kunnen zeggen wat ze er van
vinden en vooral dat ze kunnen aangeven welke kleine aanpassingswerken het
werk ‘af ‘ zou maken?
- Kan voor toekomstige projecten (na een buurtbevraging) steeds een
evaluatiemoment/evaluatiebevraging voorzien worden?

Datum 26/05/2021
Naam: Anne Delvoye
* 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
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