GR 25/09/2017: TOEGEVOEGDE MONDELINGE VRAGEN SMS EEKLO
1. Stand van zaken parkeerplaatsen voor personen met een beperking
gemeenteraad 26/06/2017: Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid,
namens SMS Eeklo: - Parkeerproblematiek: stand van zaken.
Op 24 oktober 2016 is er in deze gemeenteraad unaniem gestemd om alle
gehandicaptenparkeerplaatsen tegen 30 juni 2017 aan te passen aan de wettelijke normen
en afmetingen. Tot op heden zie ik geen veranderingen maar er is natuurlijk nog 1 week
tijd...Raadslid Luc Vandevelde vraagt de stand van zaken.
Schepen De Waele zegt dat op het college van 20 juni 2017 een nota werd geagendeerd
met de overzichtslijst van alle plaatsen en de voorgestelde aanpassingen. Dit punt werd
doorgeschoven naar de zitting van 27 juni. De komende weken zullen de aanpassingen
worden uitgevoerd.
Wanneer komen die “komende” weken???
2. BE ALERT: vraag tot inschrijving
Op de lijst van de deelnemende (Oost-Vlaamse) gemeenten schittert Eeklo in zijn
afwezigheid.
Wat is BE ALERT?
BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee de overheid jou kan verwittigen in een
noodsituatie.
Tot nu toe ontving je meestal informatie over een noodsituatie via (sociale) media, de
hulpdiensten aanwezig op het terrein of via het sirene-netwerk. Dankzij BE-Alert kan je
binnenkort ook rechtstreeks informatie krijgen via s
 ms, een gesproken bericht via een vaste
telefoonlijn of e-mail.
Een burgemeester, gouverneur of minister activeert Be-Alert, om een bericht uit te sturen
naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft.  Zo kunnen inwoners op een snelle
manier de nodige aanbevelingen krijgen, bv. ramen en deuren te sluiten bij een brand.
BE-Alert heeft voldoende capaciteit om een groot aantal inwoners, via verschillende
kanalen tegelijkertijd op de hoogte te stellen:
● 600 gesproken oproepen tegelijkertijd
● 100 sms’en per seconde
● 10.000 mails per seconde
Dit systeem lijkt me dan ook de uitgelezen kans om een goede communicatie te garanderen
in gevallen van crisissituaties maar evenzeer als een toegankelijke bron van algemene
informatieverspreiding.
Ik wil er dan ook op aandringen dat de nodige stappen worden ondernomen om dit systeem
gebruiksklaar te maken, dit hangt volgens mij niet af van het aanstellen van een ambtenaar
maar van goede afspraken onder de 3 gemeenten uit onze politiezone.
Namens SMS Eeklo
Luc VANDEVELDE, fractieleider

