VRAAG 1
GEMEENTERAAD

STAD MECHELEN
INDIENING VRAAG*

Voor behandeling in de gemeenteraad van 31 mei 2021
Indiener : Anne Delvoye
Vraag/interpellatie: Haalbaarheidsstudie invoering reflecterende huisnummers in
Mechelen
Toelichting
Leesbare huisnummers zijn een handig hulpmiddel voor ziekenwagens, brandweerwagens, politie,
postbodes en bezoekers.
Een schoolvoorbeeld van eenduidige en zeer goed zichtbare huisnummers ontdekte ik onlangs in Westerlo :
huisnummerplaatjes met reflecterende achtergrond die in het donker goed zichtbaar zijn.
Er werd gestart met een proefproject in een ‘proefstraat’. De gemeentelijke technische dienst verzorgt daar
zowel het aanmaken als het ophangen van de nummers, wat uiteraard de uniformiteit ten goede komt
https://www.ocmwwesterlo.be/reflecterende-huisnummers-in-westerlo

De stad Mechelen ondernam ook al wel acties rond huisnummering: Mechelen lanceerde in 2019 een
oproep om huisnummers beter aan te geven en gaf aan dat er controles zouden uitgevoerd worden.
Vraag:
-Hoe is de controlecampagne in Mechelen in 2019 verlopen? Hoeveel adressen bleken
niet in orde?
Indiening vraag (Huishoudelijk reglement GR 29-04-2019)

-Is het huidig stadsbestuur bereid om een haalbaarheidsstudie te doen over het
verzorgen van de nummering naar analogie met de gemeente Westerlo?
-Kan de stad een proefproject in overweging nemen in een van de nieuwe
verkavelingen bv

Datum 26/05/2021
Naam: Anne Delvoye
* 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)

