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Van: Filip Smet [mailto:filipsmet@hotmail.com]
Verzonden: woensdag 17 mei 2017 9:41
Aan: Meike Van Grembergen <Meike.VanGrembergen@eeklo.be>
CC: Odette Van Hamme <odette.vanhamme@skynet.be>; Tine De Lille <Tine.DeLille@eeklo.be>
Onderwerp: Mondelinge vragen gemeenteraad 22 mei 2017

Geachte stadssecretaris,
Beste Meike,
Graag had ik volgende mondelinge vragen gesteld op de gemeenteraad.
Versterking kernwinkelgebied
Midden februari lanceerde de Vlaamse overheid via het Agentschap Innovatie
& Ondernemen een oproep tot premiestelsel kernwinkelgebied.
Dit met als doel gemeenten te steunen in het versterken van hun kernwinkelgebied. Deze
cofinanciering door de Vlaamse Overheid is een belangrijk hulpmiddel om een bepaalde
dynamiek op gang te brengen van renovaties en verbeteringswerken.
In het schepencollege van 4 april 2017 werd beslist om te kijken of hier kan worden op
ingegaan.
Graag zou ik willen weten of de voorbereiding hiervan op schema zit en tijdig zal klaar zijn
voor het aflopen van de deadline van de oproep?
Daarnaast zou ik graag vernemen hoe dit zal kaderen in het strategisch commercieel plan?
Ontwikkeling stadsapp
Ik lanceerde in de paasvakantie het idee om een app te creëren voor het opvolgen van de
toestand van onze wegen met in het bijzonder de fietspaden en voetpaden. Dit met de
bedoeling om burgers mee te betrekken en hen via hun smartphone gemakkelijk info naar
de stadsdiensten te laten doorsturen. Ondertussen zijn er met het schepencollege
besprekingen geweest over de mogelijke ontwikkeling van een stadsapp. Het voordeel van
zo'n app is dat heel wat meer diensten geclusterd worden en zo een grotere kruisbestuiving
en interactie en uitwisseling mogelijk is.
Wat is de stand van zaken voor de ontwikkeling van deze app?
Zijn er al stappen ondernomen om in kaart te brengen welke stadsdiensten hier zouden
kunnen in geïntegreerd worden?
Werden er al contacten gelegd met ondernemingen en organisaties (o.a. in de
vrijetijdssector)?
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groeten,
Filip Smet
Gemeenteraadslid

