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Melina Van Audenaerde
Van:
Verzonden:
Aan:

Meike Van Grembergen
dinsdag 14 november 2017 L7:4L
Melina Van Audenaerde
FW:Agendapunt dagorde GR 20 november

Onderwerp:

Meike Van Grembergen
Stadssecretar¡s

lndustrielaan 2, 9900 Eeklo
CÉHTÊUMST¡\Þ Tel. 09 218 28 52 - Fax 09 2182801 - Gsm 0499 53 46 45
Meike.VanGremberqen@eeklo. be - wvw.eeklo.be
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Van: Michel De Sutter
Verzonden: dinsdag 14 november 2017 L7:10
Aan: Meike Van Grembergen <Meike.Va nG rembergen @eeklo.be>
CC: Odette Van Hamme <odette.vanhamme@skynet.be>
Onderwerp: FW:Agendapunt dagorde GR 20 november
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mevrouw de stadssecretaris,
u gelieve de tekst van mijn toegevoegd agendapunt
dat ik u gisteren doorstuurde te vervangen door onderstaande
ln deze van gisteren stond nog een fout.
met dank
Michel de sutter

Agendapunt gemeenteraad nov 2017
Het ter beschikkino stellen van het ienevermuseum aan de WV
voor de bewaring en tentoonstellinq van het waardevolle erfqoed.

Overwegende dat de stock van het waardevolle erfgoed het Leen moet verlaten per 1 december
2017,
dat de WV nu een tentoonstelling organiseert in het Jenevermuseum, waaruit blijkt dat dit een
perfecte locatie is voor dergelijke man¡festaties, midden in het centrum, dicht bij de ABC-site,
perfect bereikbaar,
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dat uit gesprekken met WV-bestuursleden blijkt dat deze locatie zowel geschikt lijkt wat
bereikbaarheid betreft, maar ook voldoende ruim en kwalitatief is, zowel voor stockage van de
VW-erfgoed collectie als aansluitend tentoo nstel ngsrui mte,
Ii

overwegende dat dit waardevol gebouw nu al een hele tijd leeg staat,

overuegende dat deze oplossing voor de stad slechts een beperkte meeruitgave teweegbrengt,
gezien er geen huur hoeft betaald te worden.
overwegende dat deze centrale locatie ideaal gelegen is, zowel voor het versterken van de
centrumfunctie,
zowel als aanvulling voor de uitgevoerde henryaardering van het Herbakkersplein,
en als bijkomende attractie voor de omliggende handel en horeca,
besluit de gemeenteraad om het verzamelde waardevol erfgoedcollectie onder het beheer van de
VW Eeklo over te brengen naar het jenevermuseum om er permanent bewaard en bij
gelegenheid ten toon gesteld te worden.

Michel de Sutter,
onafhankel ijk gemeenteraadsl id
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