Verslag vergadering economische raad van 12/03/2019

Datum: 12/03/2019
Locatie: Stadskantoor
Aanwezig: Dries Billiet, Hubert Burm, Patrik De Brabander, Eddy Deketelaere, Karlo De Koninck, Nicole
De Munter, Christophe De Waele, Eveline Huyghe, Marc Lanckriet, Sophie Lievens, Inge Pauwels,
Thierry Smet, Jacqueline Smitz, Bob Van Deynse, Bart Van Wonterghem en Nicole Daelemans,
verslaggeving
Verontschuldigd: Stephanie Bouckaert , Kelly Clevers, Yves Deleyn, Luc Demeester, Bart De Munck,
Sylvie Dobbelaere, Tony Foré, Christel Geltmeyer, Luc Soens, Evelyne Standaert en Wim Van den
Bosche
Afwezig: Ann Leven

1. Goedkeuring verslag 26 juni 2018
Het verslag van 26 juni 2018 wordt zonder opmerkingen unaniem goedgekeurd.
2. Communicatie stadsbestuur
Advies RUP Galgenhof
Het college nam nota van onze adviezen:
Het RUP-Galgenhof biedt opportuniteiten; de verder te realiseren groenas is er één van.
De ER vindt de locatie ideaal om ruime bouwkavels toe te laten. Eeklo heeft daar nood aan om de sociale
mix te waarborgen. Het lijkt logisch dat door de uitbreiding van het az Alma dokters en andere
hoogverdieners zich in Eeklo vestigen maar dit klopt niet. Hoogverdieners zijn op zoek naar ruime kavels
en die zijn er momenteel niet.
Verder vraagt de ER om bij het opleggen van de voorwaarden van het bedrijvenpark rekening te houden
met volgende krijtlijnen:
 bestaande bedrijven moeten kunnen uitbreiden
 het zakelijk recht van de bestaande bedrijven/eigenaars moet in de ruimst mogelijke zin
gevrijwaard blijven (Hubo, Tom & co, …)
 het bedrijvenpark mag geen tweede Krügercomplex worden
 er mag geen waardevermindering zijn voor de eigenaars vb. door omzetting naar groenzone.
Vragen industrieterrein Kunstberg
Op de vragen/suggesties van Hubert deelde het college mee:
waarom is er geen fietspad voorzien? Zowel in het nieuwe gedeelte (Kunstberg) als in het bestaande
gedeelte (Kunstdal) is er geen fietspad. Langs R43 ligt een fietspad aan de kant van het stadscentrum. Er
is door AWV geen fietsaansluiting voorzien op rotonde az Alma naar Kunstberg.
In het mobiliteitsplan is opgenomen om Krekelmuit via Kunstdal langs het jaagpad Schipdonkkanaal als
fietsverbinding te zien. De uitbreiding van het bedrijventerrein Nieuwendorpe kan hier ook op aansluiten.
Vandaar kan men dan via de toekomstige fietstunnel onder de R43 richting Eeklo centrum.
is de afwatering wel in orde? Men vreest dat vrachtwagens zullen wegzakken in de berm.
De rijweg is 7m breed. Kruisende vrachtwagens hoeven niet in de berm te rijden. De afwatering van de
weginfrastructuur voldoet aan de opgelegde buffering. Het is juist de bedoeling dat er water in de gracht
blijft staan. Pas wanneer het waterpeil boven een vastgelegd drempelniveau komt, loopt het regenwater
richting afleidingskanaal.

is het niet veiliger om Kunstdal te verlaten via de Brugsesteenweg?
Betreft het Brugsesteenweg naar N9 of Brugsesteenweg naar R43?
Brugsesteenweg naar N9 is ook besproken bij de opmaak van het mobiliteitsplan – de veilige aansluiting
is naar rotonde az Alma.
Eenrichtingsverkeer tussen Brugsesteenweg en aansluiting Kunstberg richting R43 is momenteel
geplaatst.
Brugsesteenweg naar R43 is een bijkomende aansluiting op R43 wat niet kan voor AWV. Deze aansluiting
werd ook negatief geadviseerd door onze dienst mobiliteit en werken.
Schepen De Waele zegt dat de situatie in Kunstberg geëvalueerd wordt. AWV wil dat alle verkeer verloopt
via Kunstberg en niet langer via Kunstdal naar de N9.
Op een overleg werd aan firma Van den Braembussche gevraagd om de terreinen via de achterkant te
ontsluiten; dit zou veiliger zijn en een oplossing bieden aan de wachtende vrachtwagens die in de vroege
voormiddag het verkeer hinderen. Het bedrijf zal een voorstel doen.
De stad voert gesprekken met AWV om – in afwachting van de aanleg van de ring – alvast een fietstunnel
aan de Raverschootstraat en een rond punt ter hoogte van de Industrielaan aan te leggen.
Op de volgende vergadering zal schepen De Waele het fietsplannetwerk uitleggen.
3. Toekomst Economische raad
Voortbestaan
Voorzittersoverleg 2.0
Vorig jaar heerste er ongerustheid over het voortbestaan van adviesraden. In juni werd op initiatief van
ambtenaren een denkcafé georganiseerd. Luc en Karlo waren daarop aanwezig maar hadden daar geen
goed gevoel bij. Op het tweede denkcafé in oktober was de voorzitter aanwezig en ook zij had er, samen
met de andere aanwezige voorzitters, een slecht gevoel bij; er waren een massa ambtenaren en slechts 4
voorzitters (sport, cultuur, jeugd, ER/Covemo). In het begin sprak men van een tweesporenbeleid: enkele
adviesraden blijven bestaan en er komt een zekere vorm van burgerparticipatie. Op het einde van de
vergadering was er geen sprake meer van adviesraden, wel van burgerparticipatie.
In december volgde, op uitnodiging van enkele voorzitters, een vergadering met alle voorzitters, zonder
ambtenaren. Uit deze vergadering kwam volgend voorstel: adviesraden die bepaalde groepen
vertegenwoordigen (economie, sport, cultuur, …) blijven bestaan. Minder relevante adviesraden kunnen
eventueel worden afgeschaft of samengevoegd (vb. wereldraad bij milieu). Er komen themagerichte
vergaderingen over de verschillende raden heen die een impact hebben op iedereen, vb. verbeteren van
het imago van Eeklo, welzijn, ringdossier, …
Gesprek met schepencollege
De voorzitters hebben hun bezorgdheden overgebracht aan het schepencollege. Het schepencollege heeft
hen gerustgesteld dat bv. de ER kan blijven bestaan als adviesorgaan vanuit de Eeklose ondernemers.
Op vraag van Bart waarom er aangedrongen wordt op burgerparticipatie in plaats van werken met
adviesraden, antwoordt de voorzitter dat vanuit het decreet lokaal bestuur (nieuwe wetgeving) het beleid
meer vrijheid krijgt om met burgerparticipatie om te gaan.
Met de volledige groep voorzitters wordt verder samen gezeten met het college om tot een consensus te
komen.
Voorzitterschap
De afsprakennota die alle voorzitters van adviesraden hebben ondertekend en goedgekeurd is door de
gemeenteraad op 15 december 2014, vermeldt dat de installatie van de besturen van de adviesraden pas
6 maanden na de installatie van de nieuwe gemeenteraad moet voltooid zijn. Er zal dus een algemene
vergadering, raad van bestuur en voorzitter moeten gekozen worden.
De voorzitter geeft aan dat zij niet langer kandidaat-voorzitter is; zij kan dit deontologisch en praktisch niet
combineren met haar ambt als voorzitter van de gemeenteraad. Zij zal de ER evenwel niet in de steek laten
en is bereid een bestuursfunctie zonder stemrecht op te nemen om het nieuwe bestuur te ondersteunen
met haar ervaring (past-voorzitter of iets dergelijks).
Na bespreking beslist de ER dat de nieuwe voorzitter lid moet zijn van de bestaande ER, dit om de
continuïteit te garanderen. Hij/zij moet voldoen aan volgende criteria:
 voeling met ondernemers
 zakelijk actief in Eeklo
 dynamisch
Kandidaat-bestuursleden komen om dezelfde reden uit de bestaande algemene vergadering. De nieuwe
voorzitter kan op eigen initiatief bestuursleden toevoegen.

Geïnteresseerden voor de functie van kandidaat-voorzitter of kandidaat-bestuursleden kunnen zichzelf
voordragen. Groeperingen of dekenijen mogen eveneens, na overleg met belanghebbende, iemand
voordragen. Er volgt een oproep naar kandidaat-voorzitters en kandidaat-bestuursleden. Gemotiveerde
kandidaturen worden ingewacht uiterlijk tegen 15 april bij de voorzitter, demunternicole@gmail.com. Graag
nicole.daelemans@eeklo.be in cc.
Op de eervolgende vergadering worden de voorzitter en bestuursleden via geheime stemming verkozen.
De statuten worden als bijlage opgestuurd met de oproep. De statuten worden na de verkiezing van het
nieuwe bestuur besproken en eventueel aangepast in de algemene vergadering van de ER. Suggesties
zijn welkom!
4. Ring om Eeklo
Het mobiliteitsplan dat als basis dient voor het verder verloop van de ring en een vereiste is om subsidies
binnen te halen, is eind 2018 goedgekeurd.
Schepen De Waele neemt het woord; de startnota ring wordt op de GBC (gemeentelijke
begeleidingscommissie - bestaat uit de stad Eeklo, AWV, MOW, provincie, de Lijn , NMBS, departement
leefmilieu, natuur en energie, departement RO, politie en ambtenaren van de stad Eeklo) van 13 maart
besproken. Komen o.a. ter sprake de inrichting van de kruispunten en de landschappelijke integratie:
landschapspark met water
kruispunten:
 den teut: lichtengeregeld
 Alma: rotonde
 Raverschootstraat: oost: rechts uit; west :ventweg; fietstunnel
 Industrielaan: rotonde
 Tieltsesteenweg: rotonde
 Dullaert: rotonde
 Gentsesteenweg: lichtengeregeld
De start- en projectnota (= ontwerpdossier voor vergunningen en onteigeningen) moeten unaniem
worden goedgekeurd. Hij verwacht dat dit in 2019 kan afgewerkt worden.
Terzelfdertijd met het ringdossier loopt een tweede dossier namelijk de toekomstvisie op de
stadspromenade. De stad moet AWV bewijzen dat een ring noodzakelijk is en dat we hem zullen
gebruiken.
Asfalteringswerken N9
Onmiddellijk na het bouwverlof (tweede en derde week van augustus) wordt de doortocht van ovonde tot
aan het stations aangepakt (affrezen en asfalteren). De werken zullen in fasen gebeuren en duren
ongeveer 2 weken. Naar aanleiding van de asfalteringswerken is er een overleg geweest met AWV om
de mogelijke aanpassingen naar verkeersveiligheid, oversteekbaarheid en leefbaarheid te bekijken.
Mogelijke ingrijpen op bepaalde zones zijn: verlagen van de middenberm, vergroenen, verkeer op 1
rijstrook brengen in de Molenstraat, oversteekplaatsen beveiligen door wegmarkeringen, …
5. Parkeervrije markt 2019
Schepen De Waele legt uit dat het beleid zoekt naar een formule waarin iedereen zich kan vinden.
Momenteel worden voorstellen ingewacht. De parkeervrije markt moet een meerwaarde zijn voor de
Eeklonaren, handel én horeca. In april volgt meer nieuws.
6. Stoepborden, beachvlaggen enz:
actualisering advies 2016
Het schepencollege vraagt een duidelijk geactualiseerd statement van wat mag en niet mag.
Na bespreking wordt beslist dat de ER haar advies van 2016 aanhoudt:
 onderscheid maken tussen kernwinkelgebied en andere straten. In het KWG moet altijd
meer mogelijk zijn dan daar buiten;
 vrije ruimte van het voetpad (1,5 m) respecteren
 maximum grootte opleggen (vb. 1,5 m²)
 aantal beperken tot 1 stoepbord/beachvlag per handelszaak
 de borden/vlaggen ’s nachts verwijderen

 tegeltuintjes, bloem- en plantenbakken moeten altijd mogelijk zijn.
De ER wil een eventuele actualisering ervan koppelen aan de behandeling van het
beeldkwaliteitsplan dat eraan komt. Het BKP is een visie; geen verordening. De visie wordt door
de dienst omgeving wel al toegepast iets wat voor de ER totaal onbegrijpbaar is.
7. Plaatsing marktkramers Boelare
Ann Van den Driessche, schepen van o.a. markten brengt een vraag van marktkramers over. Nu staan
marktkramers in de Boelare met de rug naar elkaar. Zij willen een andere opstelling, namelijk met front
naar elkaar zodat marktkramers in het midden wandelen. Deze opstelling wordt gedragen door de
hulpdiensten.
Eerste reacties zijn:
 handelaars worden geïsoleerd
 niet sympathiek t.o.v. horeca
 bestelwagens zullen voor de etalages staan
De handelaars van de Boelare zijn de rechtstreeks betrokkenen; daarom beslist de vergadering om het
advies over een eventuele andere marktopstelling aan hen over te laten. Evelyne zal een vergadering
vastleggen om het voorstel te bespreken.
8. Voorbije activiteiten
15/09/2018 – THEO’s
De THEO’s waren opnieuw een groot succes: veel volk en ambiance, terechte winnaars. Voor het eerst
werd de avond aan elkaar gepraat door ondernemers Thierry en Yves. Ook zij waren top; bij een
volgende editie willen zij graag vroeger ingelicht worden over de winnaars.
Inge benadrukt dat het winnen van de THEO-ondernemer en de THEO-lifetime achievement voor haar
papa enorm door henzelf én door het personeel gesmaakt werden. Zij ontvingen heel wat positieve
reacties .
Enig minpunt: door een technische fout werd het filmpje van TNS niet getoond.
21-22-23/12/2018 – kerstshoppingfestival
100 Handelaren namen deel. Er was minder budget, dus minder grote acties. Horeca Markt wou niet
deelnemen. Mede door het slechte weer was er op zondag weinig volk. De kerstman kreeg wel veel
kindjes op bezoek.
De eindejaarstombola wordt positief onthaald maar er was onduidelijkheid bij welk bedrag men een lot
kreeg. Karlo stelt voor om de volgende keer een affiche te verspreiden onder de deelnemers waarop
geafficheerd staat ‘hier krijg je 1 lot per XX’. De vergadering gaat hiermee akkoord.
9. Komende activiteiten
24 maart 2019– Eeklo feel good-event in Mimosa
De eerste editie vorig jaar was een onverhoopt succes met ongeveer 400 bezoekers. De formule blijft
hetzelfde: gratis, een grote modeshow, een aantal verkoopstandjes en een optreden van S-pression. Dit
jaar werden mogelijke geïnteresseerde handelaars die al jaren deelnemen aan acties uitgenodigd.
Volgend jaar zullen we ruimer uitnodigen. Geïnteresseerden mogen zich uiteraard spontaan melden.
Eeklo trakteert!
Eeklo trakteert is een bonnenblaadje dat éénmalig aan de nieuwe inwoners en via het Eikenblad aan alle
Eeklonaren zal verspreid worden.
Paasactie
Ook dit jaar wordt de succesvolle paasactie hernomen. Wij bezorgen de deelnemende handelaars een
paashaasje en deelnemingsformulieren. Als return vragen wij een waardebon van € 25 die wij aan de
winnaars bezorgen. De wedstrijd loopt van 8 tot 22 april. Met deze actie willen we (groot)ouders en
kinderen uitnodigen om de Eeklose etalages te bekijken.

10. Varia
WIEKIE-bon
Inge haalt aan dat naar aanleiding van de talrijke positieve reacties die zij en haar familie van het personeel
ontvingen bij het winnen van de THEO’s, beslist hebben om - als eindejaarsgeschenk - WIEKIE-bonnen
te geven aan het personeel. De reacties van het personeel waren zeer positief! Fiscaal zijn de WIEKIE-bonnen
voor het aankopende bedrijf ook zeer interessant.
Afwijking wekelijkse rustdag en sluitingsuur
De vergadering gaat akkoord met het voorstel van de dienst economie. De lijst met afwijkingen wekelijkse
rustdag en sluitingsuur wordt op de website van de stad geplaatst.
Afscheid Karlo Dekoninck
Karlo woont voor het laatst een vergadering van de ER bij. De voorzitter bedankt hem met een mandje vol
lekkers voor zijn jarenlange inzet voor wat hij voor de ER en het Eeklose ondernemerschap heeft betekend.
Hij was één van de trekkers van Shopping Boelare waarvoor hij bergen werk heeft verzet. Ook zijn inzet als
bestuurslid van de ER en zijn inzicht in het oplossen van moeilijke verkeerssituaties zullen ons altijd bijblijven.

Herbakkersfestival
Na bespreking zal onderstaande tekst aan het college worden bezorgd:
De ER betreurt dat het Herbakkersfestival weggetrokken wordt uit het centrum. Het lijkt ons
volledig in tegenspraak met de beleidslijn ‘versterkte kern’. Een evenement dat mede met
belastinggeld wordt bekostigd zien wij vanuit economie liever in het centrum van Eeklo zodat
handelaars en horeca ook inkomsten generen uit het event.
De werkgroep SHOP UNIEK IN DE BOELARE en de ER hopen dat de wereldmarkt in de Boelare
blijft.
11. Volgende vergadering
Datum nog niet gekend

