VRAAG 5
GEMEENTERAAD

STAD MECHELEN

INDIENING VRAAG*
Voor behandeling in de gemeenteraad van 29/06/2020
Indiener: Karel Geys
Vraag (omschrijving): Gebruik van leidingwater voor waterelementen in de stad
Toelichting
Eén van de grootste uitdagingen voor Vlaanderen en onze stad wordt de strijd tegen droogte
en voor efficiënter watergebruik. Een groot deel van het klimaatplan van de stad gaat ook
over dit thema.
We moeten er alles aan doen om verspilling, zeker ook van leidingwater maximaal vermijden.
Recent vernam ik dat er echter gebruik wordt gemaakt van leidingwater voor het vullen van
bepaalde waterelementen in de stad, zoals op de Stadsheimelijkheid, het pleintje in de
Katelijnestraat. Navraag leerde dat dit nog op andere plaatsen het geval zou zijn.

Vraag
Vandaar volgende vragen:
- Klopt het dat er leidingwater wordt gebruik voor het vullen van waterelementen?
- Hoeveel liter leidingwater vraagt dit op jaarbasis?
- Hoeveel liter leidingwater gaat er jaarlijks verloren op Mechels grondgebied? En specifiek
ook voor wat de waterelementen, zoals fonteinen, betreft?

Datum 24/06/2020
Naam Karel Geys

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)

