GEMEENTERAAD/RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

STAD MECHELEN

VRAAG 5
INDIENING VRAAG*
Voor behandeling in de gemeenteraad van
Indiener: Karel Geys
Vraag/interpellatie (omschrijving) : Het onderhoud en dimensionering van riolering
Toelichting
Tijdens het zware onweder van 4 juni stonden vele Mechelse straten blank en konden
rioolkolken het regenwater niet meer bergen. Zo ook op de Zoutwerf en het Maalderijstraatje
die binnen de 15 minuten volledig ondergelopen waren, meer dan 25 cm water boven het
maaiveld, rioolkolken die geen enkele bergend vermogen meer hadden, duizenden liters
water dat van de straat in de ondergrondse garages liep, met algehele elektriciteitspanne tot
gevolg. Volgens de experts van de verzekering is het water rechtstreeks van de straat in de
kelders gelopen. De riolering zou hierbij onvoldoende zijn werk hebben gedaan.

Vraag
- Met welke frequentie is het rioleringsnet het laatste kalenderjaar onderhouden?
- Is het nu PIDPA die voor het onderhoud instaat en met welke frequentie?
- Wordt er een onderzoek ingesteld naar de redenen van de snelle verzadiging van de
riolering?
- Welke maatregelen voorziet de Stad/ Pidpa om zulke toestanden in de toekomst te
vermijden?

Datum 26/06/2021
Naam Karel Geys
* 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.
Indiening vraag (Huishoudelijk reglement GR 29-04-2019 en Huishoudelijk reglement RMW 24-06-2019)

(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)

