Op vraag van de heer Gertjan Blomme, gemeenteraadslid, namens CD&V:
Prijsstijgingen lokaal Dienstencentrum Zonneheem
Op 4 oktober jl. ontvingen we een verontrustend bericht van de voorzitter van de centrumraad. In deze
brief trok de voorzitter fors aan de alarmbel en deelde hij mee dat de bezoekersaantallen in het
dienstencentrum drastisch aan het verminderen zijn. Zo waren er in de afgelopen maand augustus 392
en in september zelfs 780 minder eters in het Zonneheem, dit is zomaar eventjes een daling met 35%
ten opzichte van vorig jaar.
Een oorzaak voor deze sterk dalende bezoekersaantallen is volgens de voorzitter en volgens ons niet
ver te zoeken maar ligt aan de forse prijsstijgingen die door deze meerderheid eenzijdig werden
goedgekeurd.
Ondertussen kreeg de voorzitter te horen van het schepencollege dat er pas begin februari 2020 een
eerste evaluatie komt omtrent de werking van het dienstencentrum en de nieuwe tarieven, iets wat
uiteraard veel te laat zal zijn. Gegeven dat nu al blijkt dat heel veel bezoekers wegblijven van het
Zonneheem. Want de bezoekers die nu de weg hebben gevonden om ergens anders, goedkoper te
gaan eten zullen jammergenoeg moeilijk te overhalen zijn om terug te keren.
Daarom vragen wij met aandrang aan het schepencollege:
·
Zo spoedig mogelijk een eerste tussentijdse evaluatievergadering te houden met de
centrumleiding en de centrumraad om te trachten de schade te beperken voordat het kalf
volledig verdronken is.
·
Om de extreme prijsverhoging van 50% voor bezoeker met een kansentarief terug te
schroeven naar het oude bedrag van 4 euro per maaltijd. Want elke euro telt dubbel voor deze
mensen.
En tot slot vragen we om ook de prijzen voor de alcoholisch een non alcoholische dranken terug om de
loep te nemen want niet alleen de etende bezoekers maar ook het algemene bezoekersaantal neemt
jammergenoeg af. Hierdoor komt de functie van het Zonnheem wat een ontmoetingsplaats van en voor
senioren in onze stad en de omgeving onder druk te staan.

