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Voor behandeling in de gemeenteraad van maandag 29 juni 2020
Indiener : Tine Van den Brande voor OpenVld/Groen/M+
Vraag/interpellatie (omschrijving) : ‘Regen zoekt Ton’
Toelichting

Vlaanderen is de 3de waterarmste regio van Europa, onze steden zijn immens verhard en er
dreigt een nabij toekomstig watertekort. Doordat onze woongebieden zowat overal verhard
zijn is het noodzakelijk dat we naast ontharding en de bouwshift, nu de betonstop er op
Vlaams niveau niet komt, zoveel mogelijk hulpmiddelen gebruiken om zoveel mogelijk
regenwater in onze bodems te laten infiltreren. Als stad werken we gedwee aan de scheiding
van hemelwater en rioleringswater en we hebben nog vele jaren werk, zeker aan de
systemen in het binnengebied.
De lancering van Boom zoekt Grond, waarbij de stad een financieel voordelig kader
ontwikkelde om haar burgers die in het bezit zijn van een tuin of stuk grond te helpen op een
gemakkelijke en voordelige manier bomen te planten op hun eigendom, was een zeer groot
succes. Met deze vraag wil ik graag een stukje verder breien op het idee om burgers opnieuw
te motiveren om hun tuinen milieuvriendelijker te maken door te anticiperen op de droge
maanden waarin veel minder regen valt.

Vraag
Mijn vraag is dan ook of de stad ‘Regenton zoekt Grond’ wil lanceren, promoten en
faciliteren waarbij ze in analogie met Boom zoekt Grond een interessant financieel
kader creëert voor de aankoop van grote regentonnen door tuineigenaars voor de
opvang van regenwater via de dakafvoeren. Zo kunnen de burgers het regenwater,
dat anders gewoon zou wegvloeien in vele gevallen langs de riolering, gebruiken in
hun eigen of samentuin om planten en struiken die erg belangrijk zijn oa voor de
biodiversiteit, ook in de droge maanden in leven te houden.
Indiening vraag (Huishoudelijk reglement GR 29-04-2019)

Verder wil ik de stad verzoeken om ook nu, zoals bij haar eigen bomenbeleid versus
Boom zoekt Grond, zelf het goede voorbeeld te blijven geven door ook voor de
regenwateropvang van haar eigen gebouwen grote regentonnen te wil installeren in
het openbaar domein, waar mensen zonder tuin maar met planten in kuipen op hun
terras, stoep of tegeltuin regenwater kunnen gaan tanken. Dit kan tevens dienen als
extra stimulans voor onze inwoners om naast hun tuinen ook hun straten en buurten
te vergroenen met (gevel)planten en struiken.
Mijn dank voor uw antwoord!
Datum 16 juni 2020
Naam Tine Van den Brande

* 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
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