PERSBERICHT

3 augustus 2017

#MARKTLEEFT - EEN EERSTE EVALUATIE
Sinds 21 juli 2017 is de Markt in stad Eeklo parkeervrij. Het is altijd van groots belang dat bij
een dergelijke wending in het straatverkeer, er een evaluatie plaatsvindt. Het college van
burgemeester en schepenen ziet dit niet anders en heeft dan ook na net geen 14 dagen voor
het eerst de parkeervrije Markt geëvalueerd. Uit de evaluatie bleek het nodig om het aanvullend
politiereglement en de richtlijn aan te passen:




De standaard geluidsnorm blijft op maximum 85 dB. De burgemeester of zijn
plaatsvervanger kunnen een tijdelijke afwijking van de geluidsnormen toestaan. Dit
wordt nadien bekrachtigd door het college van burgemeester en schepenen.
De opstelling van de Markt kan nog beter. Volgende aanpassingen gaan in na de
donderdagmarkt van 3 augustus:
o De fietsmat in zone 1 wordt verlegd naar zone 2
o De parkeerplaats voor mindervaliden in zone 3 wordt geschrapt. Ter vervanging
worden 2 parkeerplaatsen naast café De Gouden Pluim parkeerplaatsen voor
mindervaliden.
o De 3 parkeerplaatsen veranderen naar ‘kort parkeren’ met een gratis ticket voor
15 minuten.

Ook de aangevraagde evenementen werden geëvalueerd. Op 25 juli vond een open repetitie
plaats van The Evil Pony’s, op 26 juli een namiddag met bordspelen en op 1 augustus konden
kinderen zich uitleven op springkastelen en met toffe volksspelen.

Er was ook sprake om enkele filmavonden te laten doorgaan. De organisatoren vroegen
hiervoor financiële steun van de stad Eeklo. Het college wil geen precedent creëren en kiest
ervoor om hier niet op in te gaan.
Deze zaterdag 5 augustus komt DJJO langs om topmuziek te draaien. Op vrijdag 11 augustus
zorgt Jeugdhuis De Route voor entertainment met ‘Wie Markt’. Kooivoetbal, ping pong,
touwtrekken, salsa en nog zoveel meer mag je vanaf 13 uur verwachten.
Het college stelt ook het een en ander ter beschikking zoals 2 podiumelementen, 50-tal stoelen,
elektriciteit (stadhuis), maar ook oordoppen die je binnenkort kan verkrijgen bij de verschillende
horecazaken.

#marktleeft, heb jij ook een idee?
Nog tot en met 31 augustus 2017 blijft de Markt parkeervrij en krijgt iedereen de kans om er iets
te organiseren. Heb je interesse of zijn er nog vragen? Mail gerust naar marktleeft@eeklo.be
Het volledige reglement kan je terugvinden op de website van de stad Eeklo:
www.eeklo.be/Marktleeft
Meer info:
Secretariaat
(09 218 28 00 – marktleeft@eeklo.be)
Communicatie- en informatiecoördinator Veerle Vernaeve
(0498 91 38 27 – veerle.vernaeve@eeklo.be)
Burgemeester Koen Loete
(tel. 09 218 28 55 - burgemeester@eeklo.be)

