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Toe te voegen agendapunt: Behoud van het frietkot op de Markt

Motivering

Het Schepencollege van deze stad heeft beslist, na het ontslag van de laatste concessiehouder van
het frietkot op de Markt, deze concessie definitief te beëindigen.
Het is geweten dat de burgemeester reeds in een ververleden alle zeilen heeft bijgezet om de

fritures op de Markt te laten verwijderen om redenen die mij niet duidelijk zijn.
SMS vraagt dat de concessie opnieuw zou opengesteld worden om diverse redenen:

1.

Het frietkot maakt nu sedert 57 jaar deel uit van het marktlandschap. Er is geen enkele reden

om aan deze traditie nu abrupt een einde te stellen

2.

De huidige friture werd, op verzoek van het vorig stadsbestuur, met een ernstige investering

door de vorige concessiehouder, aangepast aan de omgeving. De ideeën daaromtrent
werden geleverd door een vooraanstaande Eekloos architect en het is stijlvol.

3.
4.

5.

6.

frietkot benadrukt een Vlaamse eigenheid .Ze zijn overal terug te vinden zelfs in
historische steden zoals Brugge en Gent, op marktplaatsen, in het hart van de stad.
Een frietkot is een herkenningspunt voor velen en tezelfdertijd een ontmoetingsplaats op
een grote ontmoetingsruimte: de Markt. Het zou nog meer tot zijn recht komen als de auto's
straks verwijderd worden van het Marktplein en een welgekomen aanvulling betekenen bij
het herstel van deze ontmoetingsplaats
De concessie genereert heel wat inkomsten(thans €900 per maand). Deze inkomsten zouden
een onmiddellijke oplossing kunnen geven aan bijv. het probleem van hulp bij het
openhouden van het restaurant van het Zonneheem tijdens de vakantieperiode en een
soelaas betekenen voor veel eenzame mensen.
De concessie kan eveneens zorgen voor een inkomen voor een gezin.
Een

Redenen waarom de Gemeenteraad gevraagd wordt
Te stemmen over het behoud van het frietkot op de Markt en het uitschrijven van een nieuwe
concessie voor de uitbating ervan in de bestaande infrastructuur.
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