VRAAG 8
GEMEENTERAAD/RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

STAD MECHELEN

INDIENING VRAAG*
Voor behandeling in de gemeenteraad van
Indiener : Thijs Verbeurgt
Vraag/interpellatie (omschrijving) : Het opstellen van een Zomerplan
Toelichting
Het lijkt veraf, zeker in het licht van de harde maar helaas noodzakelijke maatregelen om de
verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, maar de zomer komt eraan. En het
staat nu al vast dat het nog steeds geen zomer zal zijn zoals normaal. Een goede
voorbereiding met veel focus op spreiding van mensen en voldoende buitenfaciliteiten zullen
cruciaal zijn. In Gent ontwikkelde men daarom een Lente- en Zomerplan dat o.a.
maatregelen bevat om bezoekers door te verwijzen naar alternatieve plekken, om afval onder
controle te houden en het publiek sanitair te optimaliseren. Zo zal men informatiecoaches en
gemeenschapswachten inzetten om bezoekers van drukke plaatsen op een warme manier
door te verwijzen naar alternatieve plekken en zal op deze alternatieve plekken gezorgd
worden voor sanitair. Ik denk dan bijvoorbeeld zelf aan de wandelroutes langs het water,
onze dorpspleinen,…
Daarnaast zet men in Gent ook extra in op informeren en sensibiliseren omdat het belangrijk
blijft de coronaregels goed na te leven. Dat gebeurt onder meer door de cultuursector in te
schakelen die bezoekers op een speelse en coronaveilige manier zullen aanmoedigen om de
richtlijnen te volgen, bijvoorbeeld door straattheater of muzikanten.

Vraag
-

Zal de stad Mechelen een soort gelijk zomerplan voor de zomer opstellen?
Zal de stad extra inzetten op het bekend maken en ondersteunen qua
faciliteiten van alternatieve locaties en wandelroutes om waar nodig de drukte
te spreiden?
Hoe zal men zorgen dat er qua afval en sanitair op zoveel mogelijk plaatsen
voldoende capaciteit aanwezig is?

Indiening vraag (Huishoudelijk reglement GR 29-04-2019 en Huishoudelijk reglement RMW 24-06-2019)

-

Overweegt de stad om hierbij de event- en cultuursector hierbij te betrekken,
zowel naar praktische organisatie als naar het informeren en sensibiliseren op
een laagdrempelige en ontspannen manier?
Wordt er hierbij ook gekeken naar best practices bij andere steden?
Wordt er structureel overlegt met de andere centrumsteden hoe zij de zomer
voorbereiden?
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* 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)

