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Van: Filip Smet
Verzonden: woensdag 13 september 2017 8:35
Aan: Meike Van Grembergen <Meike.VanGrembergen@eeklo.be>; Odette Van Hamme
<odette.vanhamme@skynet.be>
Onderwerp: Mondelinge vragen gemeenteraad september 2017

Beste stadssecretaris,
Graag had ik volgende mondelinge vragen toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad
van september 2017.
Vraag ivm leegstand en strategisch commercieel plan
Er is heel wat maatschappelijke onrust over de huidige leegstand in het centrum van Eeklo en
meer algemeen over de toekomst van het economisch gebeuren in onze stad. Daarom werd
een traject opgestart inzake een strategisch commercieel plan.
Ik heb daarbij volgende vragen
- wat is de verdere timing van dit proces en de concrete uitrol van de maatregelen?
- we kregen nog meer tijd om dit strategisch commercieel plan in te passen in het
subsidiebeleid van de Vlaamse Overheid terwijl de deadline in principe voor de zomer lag en
mits snelle uitwerking van dit plan - zal dit tijdig gefinaliseerd worden?
- er zou reeds een visiedocument opgesteld geweest zijn en er werd mij meegedeeld dat er een
subsidiereglement zou worden voorgelegd op de gemeenteraad van september - wat is de
stand van zaken hiervan?
- hoe werd de economische raad betrokken in de voorbereiding? Wat is hun rol bij de
uitvoering van dit plan? Zullen zij meewerken aan het toekomstig economisch en
handelsbeleid in de kern van onze stad en het activeren van handelaars?

Vraag ivm Tuinwijklaan
De Tuinwijklaan in de Sint-Jozefswijk ligt momenteel in een niet zo goede staat. Een paar
jaar geleden zijn er werken geweest in de straat en nog steeds zijn deze niet helemaal
afgerond of werd alles hersteld. De bewoners zelf wijzen op het groot aantal putten en
verzakkingen en onafgewerkte zaken aan de lantaarnpalen.
Ik heb daarbij volgende vragen
- is er een plan of kan er een plan opgesteld worden om de heraanleg van deze straat te
bekijken?
- Gegeven de ligging van deze woonstraat tussen het rondpunt van de Blakstraat aan de ene
kant en de Brugsesteenweg aan de andere kant kan er nagedacht worden om
eenrichtingsverkeer in te voeren in deze straat of zelfs om van deze straat een woonerf te
maken?
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groeten,
Filip Smet
Gemeenteraadslid

