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Melina Van Audenaerde
Van:
Verzonden:
Aan:

Meike Van Grembergen

woensdag L5 november 20L7 9:46
Melina Van Audenaerde
FW: Mondelinge vragen gemeenteraad november 2017

Onderwerp:

Van: Filip Smet
Verzonden: woensdag L5 november 2OI7 9:45
Aan: Odette Van Hamme <odette.vanhamme@skynet.be>; Meike Van Grembergen
<Meike.Va

nG rem

bergen@eeklo.be>

Onderwerp: Mondelinge vragen gemeenteraad november 2017
Beste gemeenteraadsvoorzitter,
Beste stadssecretaris,
Graag had ik volgende mondelinge vragen gesteld op de gemeenteraad van november 2017

l)

Promotie van altematieve manieren van mobiliteit
Mijn vraag inzake promotie van alternatieve manieren van zichverplaatsen gaat over een aantal punten.
Ten eerste vroeg ik mij af wat de stand van zaken is van de uitvoering die de Stad Eeklo geeft aan de Green
deal die gesloten werd in maart2017.
Dit was de eerste green deal in Vlaanderen waarbij de Stad Eeklo samen met75 andere partners voorloper is
in Vlaanderen. Een goede uitvoering hiervan is dan ook cruciaal.
In het bijzonder hoor ik graagmeer over de uitbreiding van het Blue Bike systeem waarvan het engagement
werd aangegaan om dit in de zomer van20l7 uit te breiden en ook over de plannen van de Stad om buurten wijkgericht gedeelde mobiliteit te introduceren.
Ten tweede vroeg ik mij af hoe het staat met het plaatsen van elektrische laadpalen. Vlaanderen geeft
namelijk aan elke gemeente een budget om er een aantal te plaatsen. Ik denk dan aan belangrijke assen zoals
de Boelare, de Molenstraat, de stationstraat,het Krügercentrum,... Daarbovenop zouden we er meer kunnen
zettenmaar dat zou ik dan in samenspraak proberen doen met burgers die al elektrische wagens hebben.
Ten derde lees ik dat De Lijn een onderzoek start naar zelfrijdende bussen in stadscentra. De Lijn denkt
daarbij aan autonome shuttles die vaste korte trajecten kunnen afleggen. ln diverse Vlaamse steden worden
ook haalbaarheidsstudies opgestart. Kan de Stad Eeklo zichniet inschrijven voor zo'n haalbaarheidsstudie?

2) Stand vanzaken strategisch commercieel plan en subsidiereglement handel in stadscentrum
Mijn tweede mondelinge vraag gaat over de stand van zaken van het strategisch commercieel plan en het
subsidiereglement voor de handelszaken in het stadscentrum. Ik heb deze vraag ook gesteld op de
gemeenteraad van september omdat ik veel belang hecht aan dit thema maar ook omdat we de ruime
subsidies die we zouden krijgen vanuit Vlaanderen pas kunnen krijgen als we dit plan ook effectief
goedkeuren. In september werd gesteld dat het plan nog niet voldoende was en er nog verdere uitwerking
nodig was. Daarom zou ik graag willen weten wat de stand van zaken is nu. En of het plan dan effectief zal
kunnen goedgekeurd worden in december.
Voor wat betreft de inhoudelijke onderbouwing werden in oktober ook de nieuwe cijfers over de
detailhandel in Eeklo gepubliceerd. Hoe worden deze verwerkt in dat plan? En ook in het onderzoek naar de
uitbouw van het imago van Eeklo als winkelstad?

Alvast bedankt.
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Met vriendelijke groeten,

Filip Smet
Gemeenteraadslid
Meike Van Grembergen
Stadssecretaris
lndustrielaan 2, 9900 Eeklo
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