GEMEENTERAAD

STAD MECHELEN
INDIENING VRAAG*

Voor behandeling in de gemeenteraad van 29 juni 2020
Indiener : Stefaan Deleus
Vraag/interpellatie (omschrijving) : overlast site keerdok
Toelichting
Op 16 juni jl. ontvingen verschillende gemeenteraadsleden en bevoegde schepenen
een mail van een lid van het buurtcomité Keerdok.
Daarin wordt melding gemaakt van aanhoudende en nieuwe problematiek rond
geluidsoverlast.
Ik verwijs onder andere naar volgende passage :
“Ondanks diverse oproepen naar de politie door comitéleden en andere wegens herhaaldelijk nachtlawaai,
vooral in het weekend, van roepende en tierende jongeren, gierende banden van koersende auto’s en
moto’s langs het hotel, frequente ostentatieve inbreuken tegen coronaregels, zelfs (verboden) in het water
duiken met alle luidruchtige waterpret vandien, blijven echter uitermate hinderlijk. Zeker in de zomer, of
voor recente gebouwen eigenlijk altijd (met voorschriften overheid inzake permanente
ventilatieopeningen boven vensters), worden bewoners te vaak gewekt. In praktijk is het zo dat
verschillende klantenbubbels van Mac Donalds heel laat hun hamburgers komen nuttigen naast het hotel
op de kaaien, met de schijnwerpers van hun voertuigen + luide muziek naar de overkant. De politie geeft
op klachten vaak gewoon niet thuis (onderneemt niets zichtbaar) daagt zoniet te laat op, als de vogels
gevlogen zijn (ook voor nochtans duidelijk omschreven corona-samenscholingen) en als ze al eens op tijd
zijn, denken we dat er gewoon een verzoekje is om het stil te houden.
Vorige nacht was er ver tot na 1 uur lawaai op de kaaien, allicht gevolg van de aan het hotel verleende
toelating voor een reusachtig terras, nogmaals, wat wij enigzins kunnen begrijpen, maar het is niet
aanvaardbaar dat daardoor de door ons gemeten drempeloverschrijding (niveau slaapverstorend) plaats
grijpt aan de overkant, mede gevolg van de weergalm. Het is zelfs zo dat de kaaimuren rond de Keerdok
steeds meer publiek aantrekt dat niet bij het hotel verteert, maar zijn eigen flessen mee heeft, en die leeg
gewoon in het water kiepert.“

Dit is duidelijk een noodkreet en vraag tot actie.

Vragen
Is deze problematiek bij de stadsdiensten bekend ?
Welke acties werden reeds ondernomen ?
Welke acties gaat de stad verder ondernemen om deze problematiek aan te pakken
en te voorkomen ?
Stefaan Deleus
24 juni 2020

*indiening uiterlijk 5 dagen vóór de vergadering (voor vergadering op maandag is dit op woensdag), bij
voorkeur vroeger, teneinde de administratie toe te laten de vraag/interpellatie te onderzoeken
Formulier als bijlage mailen naar gemeenteraad@mechelen.be

