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Van: Michel De Sutter
Verzonden: woensdag L4 februari 2OL8 L4:03
Aan: Meike Van Grembergen <Meike.VanGrembergen@eeklo.be>; Odette Van Hamme
<odette.va nha mme@skynet.be>
CC: Marc Windey <ma rc.windeyl@telenet.be>
Onderwerp: toe te voegen agendapunt GR 19 feb 2018
Dames,

gelieve agendapunt in bijlage, namens mezelf en collega Marc Windey,
te willen bijvoegen als toegevoegd punt op de agenda van de gemeenteraad van maandag 19 februari eerstkomend
met beleefde groeten,
Michel De Sutter
gemeenteraadslid
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GEMEENTERAAD 19 FEBRUARITOE TE VOEGEN AGENDAPUNT: HET HEEMMUSEUM

Motivering
ln de gemeenteraad van november 2OI7 werd een

-

unanieme

- beslissing genomen waarbij het

Heemmuseum onderdak zou krijgen in het Jeneverhuis.

De verhuis van

het Leen naar deze nieuwe bestemming werd ondertussen uitgevoerd.

Kort na deze verhuis werd, op verzoek van het stadsbestuur, de sleutel door de WV teruggegeven
Officiële reden: er zijn veiligheidsproblemen. Deze 'veiligheidsproblemen' waren blijkbaar niet
aanwezig op het ogenblik dat de tentoonstelling over de Ridders van Eeklo werd geopend en
gedurende vele weekends werd bezocht door vele Eeklonaars.
De VVV verzocht inmiddels om

duidelijkheid i.v.m. het gebruik van de nieuwe locatie voor het

Heemmuseum.

Zijzijn bereid een aantaltentoonstellingen te organiseren zoals o.m. een tentoonstelling in het kader
van 100 jaar W.O.l en de Eeklose meubelindustrie.
Uit het verslag van het

SC

van 30 januari blijkt nu dat de WV slechts kan gebruik maken van het

Jeneverhuis als 'bergruimte' en er geen enkele mogelijkheid voorzien wordt om tentoonstellingen te

organiseren.
De locatie van het Jeneverhuis, in een CD&V-partijblad met veel tamtam geroemd als het werk van

de schepen van cultuur, is dus geen nuttige locatie. ln de beslissing van het

SC

van 30 januari 2018

wordt er herhaalde malen op gewezen dat de locatie bovendien enkel ter beschikking is tegen
'uiterlijk' l juni 2019 en dat de opbrengst van de verkoop gebudgetteerd blijft.
De beslissing van november 2018 was dus een 'Pyrrhus' overwinning, in werkelijkheid een lege doos

die

de

VVV en haar vrijwilligers

-

andermaal

-

geen oplossing biedt.

Het Jeneverhuis is een mooie schakel in het geheelvan de ABC- site en dient in die hoedanigheid

definitief te worden geïntegreerd in deze site. Het rijke erfgoed van het Meetjesland moet er
definitief zijn plaats vinden.
REDENEN WAAROM

Aan de gemeenteraad gevraagd wordt de stem uit te brengen over de definitieve toewijzing van het
Jeneverhuis aan de WV teneinde het Heemmuseum er in onder te brengen en de nodige fondsen ter
beschikking te stellen teneinde dit gebouw zo snel als mogelijk open te stellen als locatie voor het
Eeklose erfgoed én als tentoonstellingsruimte.

Eeklo 14 februari 2018

Namens SMS Eeklo

Michel De Sutter

Marc Windey
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