VRAAG 1
GEMEENTERAAD

STAD MECHELEN
INDIENING VRAAG*

Voor behandeling in de gemeenteraad van 28/09 e.k.

Indiener : Marc HENDRICKX & Jan VERBERGT (N-VA)
Vraag: veiligheidsproblematiek baan Hombeek – Kapelle-op-den-Bos,
afslag richting Leest;
Toelichting
De problematiek van het onveilige kruispunt van de baan Hombeek – Kapelle-op-den-Bos
richting Leest is reeds lang gekend.
Als je van Hombeek richting Kapelle-op-den-Bos rijdt, de spoorweg volgend (Kapelsebaan),
kan je rechts afslaan richting Leest, in een zeer vlottende beweging, wat vaak erg gevaarlijke
toestanden oplevert voor de fietsers.
Er zou al een overleg geweest zijn tussen ambtenaren van de stad en de gemeente Kapelleop-den-Bos, met het oog op de herinrichting van dit kruispunt, ook al gelet op de
toekomstige inplanting van het “Boven Functioneel Fietsroutenetwerk” dat ter plaatse zou
passeren.

Vraag
Indiening vraag (Huishoudelijk reglement GR 29-04-2019)

Wat is de huidige stand van zaken?
Was er al overleg en als er geen overleg en/of samenwerking met de gemeente
Kapelle-op-den-Bos was of is, kan / zal dit dan eventueel worden opgestart? Zo
neen, waarom niet? Zo ja, wanneer vond dit overleg plaats of wanneer zal dit plaats
vinden, vanuit welk oogpunt, met welk doel voor ogen en onder welke voorwaarden
en stipulaties?
Wat zou het financiële plaatje van een mogelijke herinrichting kunnen zijn en heeft
het stadsbestuur hier zelf middelen voor over?

Datum : 22/09/2020
Naam : Marc HENDRICKX &
Jan VERBERGT(N-VA)

* 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

Indiening vraag (Huishoudelijk reglement GR 29-04-2019)

