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Gemeenteraad van 18 december: toe te voegen agendapunt:
DE AUTOVRIJE MARKT: DE GEMEENTERAADSBESTISSING

VAN 26 JUNI 2017 lN DE PRAKTIJK

Motivering
Op de gemeenteraad van 26 juni 2Ot7 werd door de overgrote meerderheid van de raadsleden
beslist om de Markt auto vrij te maken. Alleen de Open VLD stemde tegen samen met twee leden
van de CD&V plus - fractie(voor zover zij nog tot deze fractie behoren?).
Deze beslissing vermeldt dat de buurtbewoners zullen geinformeerd worden, dat de horeca

-

uitbaters toegelaten worden gratis hun terras uit te breiden en dat de bereikbaarheid van de
Kerkstraat zal bekeken worden in overleg met de politie.
Volgens de democratische regels en voorschriften moet dit besluit van het hoogste orgaan van een
stad/gemeente uitgevoerd worden. De uitvoering moet verzekerd worden door het Schepencollege,
zonder voorbehoud, conform de inhoud van het gemeenteraadsbesluit.

ln plaats van met man en macht de beslissing uit te voeren en een zinvolle invulling te geven om de
Markt door allerlei activiteiten om te vormen tot een gezellige ontmoetingsplaats voor iedereen,
beginnen, reeds kort na onze beslissing de eerste 'remmaneuvers'van de tegenstemmende Open
VLD - fractie, waaronder twee schepenen.
Amper L0 dagen na onze beslissing, laten schepenen De Waele en Van Den Driessche het
volgende optekenen in de vergadering van het Schepencollege van 6 juli: 'De schepenen
Christophe De Woele en An Von Den Driessche zijn van oordeel dot het te loat is om een
proefproject te organiseren. Aansluitend zijn ze principieel tegen een parkeervrije morkt
zonder alternotief oon porkeerplootsen, zonder draogkrocht bij de handeloars. Een week op
voorhand 6 weken activiteiten organiseren, is onmogelijk.

voor hen ook geen parkeerplaats voor mensen
met een beperking, ook geen verkoop van eten of drinken.
En ze gaan nog verder: geen auto's betekent

Ondertussen laten ze via allerlei kanalen, waaronder ook en vooral de sociale media, hun
ongenoegen blijken en scharen ze zich zonder enige nuance achter de actie van sommige
handelaars om de deuren te sluiten op een Marktdag. Ze voeren bijgevolg actie tegen een
beslissing van dit stadsbestuur waarvan zijzelf als schepen deel uitmaken.
ln een navolgend schepencollege van 18 juli laat schepen Van Den Driessche opmerken en
notuleren dat, wot de beschikboarheid von personeel betreft geen extro uren mogen
geprestee¡d worden.

Ondertussen lopen veel aanvragen binnen van groeperingen, verenigingen en individuele personen
die voorstellen hebben om de Markt de gezellig te maken en op te fleuren met activiteiten.
De meeste van die initiatieven worden in de kiem gesmoord door de voorwaarden waarin zij moeten

ontplooid worden. Het is weinigen gegeven activ¡te¡ten te plannen zonder dat daaraan kosten
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verbonden zijn. Er zijn kosten van materiaal, van verzekering, Sabam, inrichting. Daartegenover staat
het absolute verbod om inkomsten te verwerven.
De plannen van velen vielen daardoor in het water. Het is totaal onredelijk te eisen van
organisatoren dat zij niet alleen hun inzet en engagement leveren maar dat ze bovendien uitsluitend
voor de kosten moeten opdraaien zonder zelfs die terugbetaald te zien.

Een schrijnend voorbeeld is de vraag van een groep mensen, thuis in de wereld van het

entertainment: Jan De Coninck, Alex Teirlinck, Willem De Praet om vier weekends in augustus te
laten vollopen met activiteiten, voor ouderen en jongeren en de beschikking te krijgen over het
Marktplein van donderdagmiddag na de Markt en de programmatie uit te werken samen met de
organisatoren van het Herbakkersfestival en deze van Helden in het Park.
Antwoord van het Schepencollege op 1 augustus: geen geluidsinstallatie, geen financiële middelen,
geen gebruik van de Markt van donderdagmiddag tot zondag, geen samenwerkingsverband met AVS,
geen verzekering via de stad Eeklo.
En dat alles in het kader van Eeklo- kermis waar tienduizenden euro's en een uitgebreide logistieke

ondersteuning wordt geboden aan het Herbakkersfestival en Helden in het Park en waar deze
organisatoren wel de toelating krijgen om inkomsten te verwerven door verkoop van drank en eten
Dit is een politiek van twee maten en twee gewichten.

Een ander voorbeeld van tegenwerking. Als SMS vraagt om een 'afterworkparty'te
organiseren op de Markt en daarvoor beroep doet op de Facebookpagina van Eeklonaar.be,
blijkt dat deze vraag niet wordt beantwoord en ook niet gepubliceerd.
Pas achteraf is gebleken dat deze Facebookpagina geen neutraal forum is, zoals veel

Eeklonaars zouden kunnen veronderstellen, maar een partijpolitieke Open VLD- pagina is die

beheerd en bestuurd wordt door schepen De Waele die iedereen wegcensureert die niet
past in het VLD- kraam, dus ook een activiteit op de Markt van een partij die de zijne niet is.
Conclusie:
De beide schepenen De Waele en Van Den Driessche hebben al het mogelijke gedaan om het besluit
van deze gemeenteraad van 26 junijl. onuitvoerbaar te maken en een zinvolle invulling van de Markt
als gezellige ontmoetingsplaats te verhinderen , meer zelfs ze hebben actief deelgenomen aan het
protest tegen de beslissing van de gemeenteraad. Dit betekent niet alleen een totaal gebrek aan

respect voor deze raad maar houdt eveneens een ernstige deontologische fout in.

ln hun functie van lid van het Schepencollege hebben ze de wettelijke plicht de beslissingen van de
Gemeenteraad onverkort en loyaal uit te voeren. Dit geldt des te meer nu schepen Van Den
Driessche de bevoegdheid van markten en feestelijkheden heeft en schepen De Waele deze van
lokale economie en handel.
De Gemeenteraad beschikt evenwel niet over de wettelijke mogelijkheid om ze

tot de orde te

roepen of een sanctie op te leggen. Het zal aan het Schepencollege op de eerste plaats toekomen om
de passende maatregelen te treffen: een herschikking van bevoegdheden behoort tot de
mogelijkheden.

ln de huidige omstandigheden kunnen wij als gemeenteraadslid enkeleen publieke afkeuring
uitspreken over hun houding, wat SMS bij deze ook doet.
Voorstel van beslissing:
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd opdracht te geven aan het Schepencollege om alle

maatregelen te nemen tegen de houding van de betrokken schepenen De Waele en Van Den
Driessche in de (niet)-uitvoering van de raadsbeslissing van 26 juni 2OI7 .

Eeklo, 13 september 2Ot7
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