WIJKRAAD CENTRUM
Datum 11/01/2005 Nummer 01/2005
1. Aanwezigheden

Leden van
de Wijkraad

Vertegenwoordiging
Stad Mechelen
Vertegenwoordiging
Politie

Marcel Bloemen
Paul Brys
Luc Van Espen
Jos Lochs
Andrée Vandersmissen
Mark Maes
Marina Mariën
San Bogaerts (verslag)

André Bockstal
Pascal Coremans
Lieve De Bie
Bert Meskens
Steven Van Heuverswyn
Covoorzitters:
Herman Verwaetermeulen

Wijkinspecteurs:
Luc Van Santfoort
Julien De Winter

Afwezig met kennisgeving Linda Monballiu

Martine Van Evelghem
Koen Decoster
Natascha Bellekens

Guy Vermeren

2. Verloop van de vergadering
Nr

Onderwerp – Synthese - Besluiten
Verwelkoming
Covoorzitter wenst iedereen het beste voor het nieuwe jaar.
Voorstelling nieuwe wijkinspecteur Stationsbuurt. Martine Van Evelghem vervangt inspecteur Eddy de
Smet vanaf februari ’05.
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Acties / reacties

WIJKRAAD CENTRUM
Goedkeuring verslag wijkraad 08/06/04
Opmerkingen:
• De koepelvergadering van de wijk- en dorpsraden is uitgesteld. De vergadering heeft niet plaats
gevonden in december, zoals vermeld in het vorige verslag. Huidige timing: voorjaar 2005.
• Terugkoppeling Werkgroep Ruimtelijke ordening: Algemene toestand van de voetpaden centrum:
intermediair niveau. Deze materie zal verder behandeld worden door de werkgroep mobiliteit.
• Correctie: dossier wolmolen (kruidtuin) i.p.v. windmolen.
Verslaggeving wijkraad
In de toekomst worden alle verslagen op de website van de stad gepubliceerd. De vraag rijst of een
verslag leesbaar moet zijn voor derde of het enkel een weergave van het moment moet zijn?
Werkgroep communicatie buigt zich over de opmerkingen en verdere verhoging van de kwaliteit van
het verslag.
Collegebesluit december ’04:
‘Het college geeft opdracht aan de dienst wijk- en dorpszaken een systeem uit te werken om de
wijkraden continu op de hoogte te houden van de beslissingen van het college, die betrekking hebben
op de diverse wijken en dorpen.’
Deze beslissing wordt ervaren als een verbetering in de informatiedoorstroming naar de wijkraad.
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Wijkmanager geeft notulen,
die betrekking hebben op de
wijk centrum, door aan de
voorzitter(s) van de wijkraad.

WIJKRAAD CENTRUM
Werkingsafspraken
♦ Tijdens de voorbije wijkraden valt de grote afwezigheid op van wijkraadsleden (zie curve
aanwezigheid wijkraad 2004), waardoor er verwarring ontstaat over het gebruik van de titel
‘wijkraadslid’. Daarom leeft de behoefte een intern huishoudelijk reglement op te stellen. Duidelijke
afspraken kunnen leiden tot het beter functioneren van de raad. Binnen de wijkraad worden, indien
nodig, werkgroepen opgericht.
1. Elke werkgroep heeft een gespreksleider en een verslaggever.
2. De verslagen van de werkgroepen worden aan alle leden van de wijkraad verstuurd voor
de volgende wijkraad. In het verslag wordt de datum van de volgende vergadering(en)
en de te behandelen onderwerpen vermeld.
3. Discussies en formulering van adviezen aan het College van Burgemeester en Schepenen
gebeuren in de werkgroepen. De goedkeuring van adviezen gebeurt in de WR.
4. Indien in de wijkraad blijkt dat een meerderheid van de leden een nieuwe discussie ten
gronde over een van de behandelde punten wil, gaat dit onderwerp terug naar de
werkgroep voor verdere bespreking.
5. Elke externe communicatie in naam van de wijkraad wordt voor verspreiding eerst door
deze goedgekeurd.
6. Persoonlijke standpunten mogen niet verkondigd worden in naam van de wijkraad.
7. De voorzitter is jaarlijks verkiesbaar.
8. De voorzitter voor het volgende werkjaar wordt verkozen tijdens de laatste wijkraad voor
de jaarlijkse Algemene Bewonersvergadering.
9. Als een lid van de wijkraad 2 opeenvolgende keren niet naar de vergadering komt en
zich niet verontschuldigt bij de wijkmanager, zal aan dit lid gevraagd worden of er nog
interesse voor de wijkraad is. Bij negatief antwoord of geen reactie zal het lid geen
uitnodigingen of verslagen meer ontvangen. Deze regel geldt eveneens voor de
werkgroepen.

Aanwezigheidscurve in
bijlage.
De wijkraad vraagt ALLE
leden om hun engagement
formeel te bevestigen bij
de wijkmanager.

De werkgroepen leggen zelf de data van volgende vergadering(en) vast.
Aan de huidige leden wordt via dit verslag gevraagd hun engagement te bevestigen.
De wijkraad zal blijven pogen (nieuwe) leden aan te trekken. Ze betreurt dat de groep kleiner wordt
naarmate het jaar vordert. Belangrijk is een positief, constructief karakter te behouden. Door het
stellen van prioriteiten binnen de werkgroepen hoopt de wijkraad de instapdrempel te verlagen.
♦ Tijdens de volgende Algemene Bewonersvergadering van 14 maart 2005 wil men meer het accent
leggen op de verschillende werkgroepen. Suggesties:
1. verdelen in théma’s
2. polsen naar opinie van bewoners
De werkgroep communicatie bewoners werkt een concept uit. Wie interesse heeft kan zich altijd
Algemene
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Centrum 14 maart 2005.
de
Voorzitterschap 3 werkjaar wijkraad centrum
♦
♦
♦

Op de wijkraad van 1 maart 2005 vindt de verkiezing plaats. Het voorzitterschap wordt herleid tot één
voorzitter (i.p.v. een covoorzitterschap), dit om een vlottere communicatie te bekomen. Wie zich
Op 1 maart 2005
kandidaat wil stellen kan dat tijdens de wijkraad van 1 maart. Bij afwezigheid, kan u uw kandidatuur
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Algemene Bewonersvergadering 6 december 2005. Suggesties en opmerkingen van de
aanwezigen.
(Verslag Andrée Vandersmissen) Er werden 35 formulieren met reacties en vragen afgegeven.
1. Algemene opmerkingen
• De uiteenzetting van Commissaris Vanlombeeck was te lang, te theoretisch en voor een
groot deel naast de kwestie.
• Niet genoeg tijd voor het beantwoorden van de vragen van de aanwezigen.
• In vergelijking met vorige ABV was deze veel overzichtelijker en meer gestructureerd.
• De WR heeft de vragen goed geformuleerd en vooral de juiste vragen gesteld, er werd
duidelijk geprobeerd duidelijke antwoorden van het beleid te bekomen (wat niet altijd lukte).
2. Verkeersbeleid:
Overzicht opmerkingen en suggesties:
a. 30-km zone:
• Meer controle op de bussen van De Lijn en taxichauffeurs. Ze rijden zeer dikwijls te snel.
• Snelheid in de 30-km zone blijven controleren en beboeten, anders zal het effect snel
verwateren.
b. Parkeren:
• 2de bewonerskaart is een goed idee
• Bewonerskaart gekoppeld aan bezit auto  discriminatie voor bewoners zonder auto, maar
die soms lenen of huren
c. Verkeersstroom:
• Op de Ring zijn veel te lange files, vooral aan het kruispunt Zwartzustersvest / Keizerstraat.
Dit kan opgelost worden door de lichten aan te passen.
• Sluikverkeer in de Nokerstraat: door inrijverbod aan Stassaertstraat, komt het verkeer van
de Katelijnestraat door de Nokerstraat. Deze stille straat is nu een drukke, gevaarlijke
straat.
• Speelstraat in Bethaniënpolder terug invoeren en niet alleen tijdens de schoolvakanties
d. Algemeen:
• Meer controle op fietsers in het Centrum (rijden zonder licht, in verkeerde richting en aan
verkeerde kant van de rijweg, op voetpad, met teveel naast elkaar)
• Meer fietsstallingen in Centrum (beloofd door Schepen Stevens).
•
3. DIFTAR
Dit onderwerp leeft duidelijk bij de bewoners. Het merendeel van de vragen en opmerkingen ging over
dit onderwerp (22 formulieren). Het is wel opvallend dat al deze vragen over praktische problemen
gaan (zie verder). De discussie over de cijfers, tussen de leden van de WR en Schepen Lamon en
de vertegenwoordiger van Ivarem, roept bij vele vragen op. Het duidt volgens hen op het feit dat
het Stadsbestuur probeert de kostprijs van DIFTAR te minimaliseren. De mensen hebben blijkbaar
meer vertrouwen in de cijfers van
dan in die van Ivarem.
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• 2-wekelijkse omhaling  stank en
vooral
in de zomer en op appartementen.
Deze opmerking wordt door zeer veel bewoners gemaakt.
• Hoe kunnen bejaarden of gehandicapten hun container op hun appartement krijgen en terug
naar beneden?
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Afvalbeleid – Diftar.
Verslag vergadering 13 december 2004.
Aanwezig: Marina Mariën, Marcel Bloemen, Noël De Winter (milieudienst) en Jos Boeckx
(Ivarem).
Voor verslag Marcel Bloemen:
“ Eerst en vooral is het belangrijk te weten dat Ivarem noch de Stad onze cijfers betwist, uitzondering
gemaakt van de 0.96EUR. Dit is echter geen reden om onmiddellijk euforisch te worden over de
toekomst. Wat de aankoop van bakken betreft of het feit of er een rechtszaak loopt: momenteel zijn er
voor Mechelen geen bakken gekocht noch besteld. Gelieve u te realiseren dat Ivarem niet alleen voor
de stad Mechelen instaat, maar voor een aantal gemeenten waaronder bvb Berlaar, Duffel, Bonheiden,
enz...
Over hoe de Stad Gent het probleem momentaal aanpakt, zal door Ivarem informatie ingewonnen
worden eens de staking daar is afgelopen. Deze informatie zal aan ons doorgespeeld worden zodat wij
exact het hoe en waarom zullen weten.
Tussendoor wil ik jullie wel meegeven dat het zowel de Stad als Ivarem menens is om naar ons
correcte informatie door te geven en ons op de hoogte wil houden van de gang van zaken.
Ook ons standpunt in verband met het proefproject wordt gedeeld. Een poefproject kan pas kans op
slagen hebben als het realistisch is en als er aan wordt deelgenomen door iedereen in een bepaalde
afgebakende zone.
Zoals de zaken er momenteel voorstaan, lijkt het mij onafwendbaar dat een Diftar-systeem zal
ingevoerd worden en het zal zeker geen systeem met zakken met barcode worden. Door elke
gecontacteerde firma wordt bevestigd dat zulk systeem niet werkbaar is. Ook over de kostprijs moeten
wij ons naar mijn mening geen illusies maken. Op Vlaams niveau is immers beslist dat de kost voor het
veroorzaken, ophalen en verwerken van afval, moet doorgerekend worden. Het is dus vrijwel zeker dat
de Stad niet meer zinnens is om een deel van deze kost op zich te nemen.
Er zijn inderdaad dan nog een aantal beleidsbeslissingen te nemen, maar iedereen met een beetje
gezond verstand zal in de huidige omstandigheden wel begrijpen dat niemand zich nog zal willen
engageren en beslissingen nemen voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Dit belet echter niet dat we niet waakzaam moeten blijven en de zaak van nabij zullen moeten blijven
volgen. Dat wij als werkgroep binnen de wijkraad dat ook zullen doen is niemand op het stadhuis
ontgaan, vooral niet na de algemene bewonersvergadering en de manier waarop wij dit onderwerp
hebben aangepakt. Onze werkwijze is en blijft nog altijd de meest gezonde. “
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In bijlage:
• Timing 2005
• Curve aanwezigheid leden 2004
3. Volgende wijkraad
Dinsdag 1 maart 2005 om 19.45u.
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