QJoroL'tMelina Van Audenaerde
Van:
Verzonden:
Aan:

Meike Van Grembergen
woensdag l-4 maaft 20L815:25
Melina Van Audenaerde
FW: gemeenteraad L9 maart
G.R. 19 maart 2018 vraag naar parkeervrije markt.docx; G.R. 19 maart 201"8 stadion
Zandvleuge.docx

Onderwerp:
Bijlagen:

Meike Van Grembergen
Stadssecretaris

lndustrielaan 2, 9900 Eeklo
Tel. 09 218 28 52 - FaxOg 218 28 01 - Gsm 0499 53 46 45
Meike.VanGremberqen@eeklo.be - www.eeklo. be
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----Oorspronkelijk bericht--Van: Marc Windey
Verzonden: woensdag 14 maart 2018 1 1 :33
Aan: Odette Van Hamme <odette.vanhamme@skynet.be>; Meike Van Grembergen
<Meike.VanGrembergen@eeklo.be>; SMS Fractie <fractie@smseeklo.be>
Onderwerp: gemeenteraad 19 maart
Mevrouw de Voorzitter,
Mevrouw de Secretaris,

ln bijlage zend ik U, ter aanvulling van de agenda van de gemeenteraad van 19 maart 2018, twee
bijkomende mondelinge vragen.
met oprechte groeten,

namens SMS
Marc Windey
gemeenteraadslid
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GEMEENTERAAD 19 MAART: BIJKOMENDE M

ETINGE VRAAG: DE PARKEERVRIJE MARKT

De lente en de zomer staan voor de deur.

Voor zover ik mij herinner werd de afspraak gemaakt dat de problematiek over het parkeervrij
maken van de Markt tijdens de volgende zomer, na overleg met de betrokken handelaars, opnieuw
aan de agenda zou geplaatst worden op de gemeenteraad van februari.
Dit gebeurde niet.
Ook op de agenda van 19 maart komt dit item niet voor.
Nochtans was afgesproken dat de parkeervrije Markt een nieuwe kans moest krijgen op voorwaarde
dat ditmaal tijdig aan de voorbereidingen van de invulling kon begonnen worden.
De volgende gemeenteraad is einde april zodat, voor zover

eindelijk - over deze thematiek een
beslissing kan genomen worden, er nog amper twee maanden resten om een degelijke invulling van
het Marktgebeuren te organiseren.
Mag ik dan ook vernemen wat het resultaat
middenstanders?

is

-

van het lang beloofde overleg met de

Werd ook de mening gevraagd van andere groepen(socio-, culturele, sportieve,jeugdverenigingen..)?
ls een voorstel

tot invulling van activiteiten/festiviteiten op de parkeervrije Markt klaar?

Mogen we ook voorstellen verwachten tot het organiseren van (een deel van) Eeklo Kermis op de
Markt?

Namens SMS

Marc Windey
gemeenteraadslid
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