GEMEENTERAAD/RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

STAD MECHELEN

INDIENING VRAAG*
Voor behandeling in de gemeenteraad van 28 juni 2021
Indiener : Stefaan Deleus (CD&V)
Vraag/interpellatie (omschrijving) : Inspraak/participatie diverse projecten
Toelichting :
De voorbije weken en maanden werden diverse projecten gelanceerd of uitgewerkt waarbij
telkens kritiek rees over een gebrek aan inspraak en participatie.
Meer bepaald denken we aan heraanleg Liersesteenweg, knip Vinkstraat Leest, ontharding
Larestraat Leest/Hombeek en ontharding Ter Donck-wijk Muizen.
Nochtans werden grote ambities rond inspraak en participatie geformuleerd in het
bestuursakkoord.

Vandaar volgende vragen :
1. Welke trajecten van inspraak en participatie voorziet huidig stadsbestuur standaard
voor projecten van openbare werken / ruimtelijke ordening / mobiliteit ?
2. Welke momenten van inspraak en participatie werden reeds voorzien voor
hogergenoemde projecten ?
Wie (niet nominatief) / hoeveel mensen werd reeds geïnformeerd en uitgenodigd op
een vergadering ? Hoe wordt deze doelgroep bepaald ?
Wie (niet nominatief) / hoeveel mensen hebben deelgenomen ?
3. Wat is het vervolgtraject qua inspraak en participatie voor hogergenoemde projecten ?

Stefaan Deleus
23 juni 2021
Indiening vraag (Huishoudelijk reglement GR 29-04-2019 en Huishoudelijk reglement RMW 24-06-2019)

* 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)
* 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)

