VRAAG 5
GEMEENTERAAD

STAD MECHELEN
INDIENING VRAAG*

Voor behandeling in de gemeenteraad van 29/03/2021
Indiener : Kenzo Van den Bosch (Vlaams Belang)
Vraag/interpellatie: Overslaghal IVAREM Leuvensesteenweg
De overslaghal van IVAREM zorgt voor ongerustheid omdat er nog steeds vragen zijn
over de geur- en geluidshinder die de overslaghal met zich mee zou kunnen brengen.
De hal zou vlakbij een grote verkeersader komen te liggen, de Leuvensesteenweg; ze
zou ook in een bebouwde kom komen te liggen en bovendien is het absoluut nog niet
zeker dat de geurhinder een draagwijdte zou hebben d ie niet reikt tot de aanpalende
woningen en de wijk. Bovendien is het plan om het afval maximaal te transporteren
over het spoor en dus niet via de openbare weg: kan de stad en/of IVAREM de
garantie bieden dat de Leuvensesteenweg niet of minimaal wordt gebruikt om het
afval te vervoeren?

Vraag
Zijn er nog voorbeelden van overslaghallen in Vlaanderen die liggen in een bebouwde
kom en/of zo dicht bij een woongebied?
Hoe gaat de stad, aan de hand van wetenschappelijk onderbouwde criteria, kunnen
staven dat de geurhinder niet reikt tot aan de aanpalende wijk/het woongebied dat er
vlak naast ligt? Kan hier een studie naar gevoerd worden?
Als de overslaghal er uiteindelijk daadwerkelijk zal staan, en er toch sprake blijkt te
zijn van geurhinder en/of lawaaihinder, bestaat voor de bewoners dan de
mogelijkheid om de intercommunale en de stad juridisch in gebreke te stellen?
Volgens het gewestplan ligt de site niet in een woongebied, maar is het verantwoord
om een overslaghal neer te planten op een locatie die zo dicht grenst aan een
woongebied?
Indiening vraag (Huishoudelijk reglement GR 29-04-2019)

Biedt de stad en/of IVAREM de garantie dat de Leuvensesteenweg niet of minimaal
wordt gebruikt om het afval te vervoeren (bijvoorbeeld bij problemen met de
spoorwegcapaciteit of andere problemen van logistieke en technische aard)?
Datum 23/03/2021
Naam Kenzo Van den Bosch
* 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)

