Verslag Algemene Bewoners Vergadering Nekkerspoel

Datum: 28 november 2016

Voorstelling PPT’s:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verwelkoming en toelichting bij algemeen beleid en woonprojecten door burgemeester Bart Somers
Toelichting bewonersinitiatieven en reorganisatie wijkzaken door schepen Katleen Den Roover
Vordering werken openbaar domein in kader van het doorlopen participatietraject door schepen
Christiaan Backx
Parken en tuinen door schepen Marina De Bie
Voorstelling werking gemeenschapswachten door schepen Stefaan Deleus
Werking wijkraad Nekkerspoel door gespreksleider wijkraad Chris Desmet

Vragenronde
Vraag 1: De her aanleg van de Nekkerspoelstraat is prima maar voetgangers blijven in de kou staan wegens
gebrek aan oversteekplaatsen. Ook de voorrangsregel van de Grote Nieuwendijkstraat op de Rumoldusstraat
zorgt voor gevaarlijke situaties.
Burgemeester: we zullen nakijken of er tekort is aan oversteekplaatsen. Voorrang van Grote Nieuwendijstraat
is een bewuste keuze, want doorgangsweg.

Vraag 2: Komen er controles van vrachtwagens in de Grote Nieuwendijkstraat?
Burgemeester: Bedoeling is om in wijk Nekkerspoel 2 trajectcontroles te organiseren ( Nekkerspoelstraat en
Grote Nieuwendijkstraat) om verkeer vertragend effect te creëren. In 2017 zal dit gerealiseerd worden.
Op een aantal plaatsen zal een vrachtwagensluis geplaatst worden.

Vraag 3: Oversteekplaatsen voor de fietsers zijn niet goed aangeduid in Nekkerspoelstraat.
Burgemeester: we zullen dit nakijken.

Vraag 4: Graag ook pleintjes nakijken. Vaak wordt op deze pleintjes geparkeerd.
Burgemeester: zullen we contoleren en paaltjes plaatsen indien nodig.

Vraag 5: Wildparkeren is een algemeen probleem. Kunnen hier meer controles komen?
Burgemeester: regelmatige controles gebeuren maar evenwicht vinden is niet simpel. Nu al worden in
Mechelen meer parkeerboetes uitgeschreven dan in andere Vlaamse steden. Probleem is vaak dat 90% zich
houdt aan de regels en 10% zorgt voor de overtredingen.

Vraag 6: Parkjes zijn knap maar wat met onderhoud ervan? Strookje in speelgoedstraatje is vaak een
probleem van sluikstorten.

Burgemeester: Papenhof en andere parken worden beter onderhouden dan vroeger. Sluikstorten blijft een
pijnpunt dat moet aangepakt worden. Speelgoedstraatje is een apart verhaal. Niet echt een parkje maar zal
zeker de nodige aandacht krijgen.

Vraag 7: Zijn parken geen aantrekkingsplek voor druggebruikers? Zal dit bv. geen probleem worden in de
Kalverenstraat?
Burgemeester: Integendeel, parken zijn nodig om leefbaarheid te verzekeren. Jongeren hebben plekken nodig
om zich te ontspannen. Parken zorgen (letterlijk en figuurlijk) voor zuurstof in de stad. In de meeste parken zijn
ook camera’s aanwezig.

Vraag 8: Bewoner juicht aanleg fietspaden toe maar wil ook aantal pijnpunten aankaarten.
-

Jaagpad van de Dijle was bedoeld om verkeersvrij te zijn. Doordat er geen verbodstekens meer zijn is
dit onduidelijk.
Vergunningshouders die er wel mogen zijn, gebruiken dit jaagpad ook op momenten dat ze dit niet
nodig hebben.
Omleiding fietsers via Lakenmakersstraat zorgt voor bizarre situatie want deze straat heeft geen
fietspad.
Graag de situatie aan kruispunt Nekkerspoelstraat en ring bekijken. Nogal verwarrende situatie aan
fietsersbrug en oversteekplaats.

Burgemeester: verbodsteken jaagpad Dijle zullen we plaatsen. Belangrijk is om dergelijke zaken te melden.
Andere situaties zullen verder bekeken/onderzocht worden.

Vraag 9: Bewoner dankt het bestuur voor de fantastische projecten die er de laatste jaren gebeurd zijn in
Mechelen en ook voor de positieve zaken die er gerealiseerd zijn in Nekkerspoel.
Burgemeester dankt de bewoner namens zijn collega’s en wenst op zijn beurt de bewoners van Nekkerspoel te
bedanken voor de goede afloop rond het vluchtelingenkamp. Dank aan de vele vrijwilligers en de positieve
reactie van de buurtbewoners…

Vraag 10: Komt er aan de nieuwe brandweerkazerne ook een fietspad dat de verbinding maakt met
Nekkerspoel?
Burgemeester: Het ontwerp is nog niet klaar en op dit moment is alles nog onzeker aangezien er ook privéeigendommen betrokken zijn.

Vraag 11: De her aanleg van de Paardenkerkhofstraat was een keuze die uit het referendum is gekomen. Wat
gebeurt daar nu verder mee?
Burgemeester: Zowel Paardenkerkhofstraat als Nijverheidsstraat zullen her aangelegd worden. Momenteel is
men bezig aan fase 2 en 3. Nadien zal Paardenkerkhofstraat heraangelegd worden, hopelijk nog in 2018.
Schepen De Bie: Wat wel al in de running zit voor 2017, en ook keuze was uit het referendum, is de oversteek
aan de Vrouwvliet.
Burgemeester: Naast de bouw van nieuwe chirolokalen zijn er gesprekken met projectontwikkelaars rond
enkele sites (het Nova-complex, de Ford garage, het Senam-complex) en hopen we nieuwe impulsen te geven
aan de wijk.

Vraag 12: Er wordt gezegd dat ook de openbare verlichting zal veranderen. Klopt dit?
Burgemeester: klopt inderdaad. Momenteel zijn er onderhandelingen met Eandis. We willen dezelfde
kwalitatieve verlichting als die in het stadscentrum (LED-verlichting).

Vraag 13: Aan station Nekkerspoel is zowel de voetgangersstroom als de fietsersstroom in beide richtingen
mogelijk, wat nogal gevaarlijke situaties kan opleveren. Misschien een suggestie om dit in 1-richting te laten
verlopen.
In de Grote Nieuwendijkstraat en Caputsteenstraat is onduidelijk wie voorrang heeft en de bestrating geeft
indruk dat de Caputsteenstraat doorloopt.
Burgemeester: Grote Nieuwendijkstraat is voorrangsstraat. We zullen bekijken of situatie onduidelijk is en
aanpassen indien nodig.

Vraag 14: Kan er een spiegel geplaatst worden aan de Borchtstraat (Sima)? Het betreft een gevaarlijke
verkeerssituatie.
Burgemeester: spiegels worden niet meer gebruikt in Vlaanderen wegens onbetrouwbaar en gevaarlijk
(parabole spiegels schatten de afstand verkeerd in). We zullen bekijken wat mogelijkheden daar zijn. Misschien
paaltjes…

Vraag 15: Rioolputjes werden vroeger regelmatig gereinigd. Laatste tijd niet meer. Waarom?
Schepen Backx: Er is vanuit de stad een firma aangesteld die 2x per jaar instaat voor het reinigen van de
rioolputten. Gelieve te melden als dit niet gebeurt, dan kunnen we de firma hierop aanspreken.

Vraag 16: Wat gaat gebeuren met de oude stadsmagazijnen?
Burgemeester: zal waarschijnlijk een woongebied met park worden.

Vraag 17: Komt er ook ruimte voor extra scholen?
Burgemeester: gaat zeker gebeuren. Zo komt er bv. een extra school in Arsenaal. Gaat nodig zijn gezien
bevolkingsgroei. Naast extra school zal ook ruimte gecreëerd worden voor uitbreiding van bestaande scholen.

Burgemeester dankt iedereen voor zijn aanwezigheid, suggesties en vragen.

