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OPENBARE ZITTING
Uitgebreide interpellaties
IR 1 Interpellatie van raadslid Carmen Ryheul: Uitgebreide Interpellatie: 
Openbaar Vervoerplan 2020 – 2021
IR 1 - Interpellatie van raadslid Carmen Ryheul: Uitgebreide Interpellatie: Openbaar Vervoerplan 2020 – 2021

Indiener(s):
Ryheul Carmen

Toelichting:
Op dinsdag 30 juni 2020 kregen we op de verenigde raadscommissie een toelichting door 
mobiliteitsexperte Lotte Demeestere over het Openbaar Vervoerplan 2020 – 2021. 

Dit punt staat niet geagendeerd op de gemeenteraad van maandag 6 juli 2020. 

Gezien volgens de burgemeester, het dossier in oktober wordt afgeklopt, wil het Vlaams Belang dat er 
een stadsbreed debat wordt gevoerd en willen we op de eerstvolgende gemeenteraad een uitgebreide 
bevraging van de burgemeester en het schepencollege (en bij voorkeur in het bijzijn van 
mobiliteitsexperte Lotte Demeestere) over dit onderwerp. 

We vragen dan ook om ons ruimschoots op voorhand alle mogelijke informatie (ook de besteding van 
de budgetten) te bezorgen zodat alle raadsleden zich ten gronde kunnen voorbereiden zodat er met 
voldoende voorkennis op een constructieve manier gedebatteerd kan worden. 

Na de raadscommissie van dinsdag 30 juni 2020 rezen meteen tal van vragen op over 
dienstregelingen die al dan niet afgeschaft worden, over de dienstverlening ’s avonds en ’s nachts, 
over de niet bedeelde deelgemeenten, over de participatie, de betrokkenheid van de mobiliteitsraad, 
de evaluatie van het huidig aanbod…

Tenslotte:

 Aan de bevoegde schepen van Mobiliteit wordt gevraagd om een uitgebreide uiteenzetting te 
geven over zijn visie op busnetwerkplan?

 Aan de burgemeester en de verschillende andere schepenen wordt gevraag uitgebreid uiteen 
te zetten wat de visie is van hun departement. Bvb: aan de schepen van Economie: wat is de 
impact op de horeca? Aan de schepenen van Evenementen, Cultuur, Onderwijs: wat is de 
impact voor deze beleidsdomeinen?

 En tenslotte wat is de visie van de fractieleiders en gemeenteraadsleden hierop?

IR 2 Interpellatie van raadslid Wouter Vermeersch: Uitgebreide 
Interpellatie: Corona en de impact op het meerjarenplan
IR 2 - Interpellatie van raadslid Wouter Vermeersch: Uitgebreide Interpellatie: Corona en de impact op het meerjarenplan

Indiener(s):
Vermeersch Wouter

Toelichting:
Het doel van deze interpellatie is vierledig:

1. Een stand van zaken op te maken van de (voorlopige) gevolgen van zowel de nationale 
corona-maatregelen plus de maatregelen specifiek genomen door lokale 
burgemeestersbesluiten.

2. Een stand van zaken op te maken van de (voorlopige) resultaten van de acties die 
werden/worden aangeboden door de stad. 
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3. Na te gaan of er bijsturing of uitbreiding van deze acties nodig is.
4. Na te gaan of er intussen beduidende gevolgen (te verwachten) zijn voor het 

meerjarenbeleidsplan van onze stad.

 
Deze stand van zaken moet gezien worden in het kader van de middelen die door de stad werden 
vrijgemaakt voor twee specifieke doelgroepen: de lokale handelaars / horeca en het sport- en 
verenigingsleven in onze stad.
 
Het is niet aan een lokaal bestuur de rekening te maken van individuele handelaars, noch van 
individuele clubs of verenigingen. Dat is ook niet mogelijk. De som van handelaars, horeca, clubs en 
verenigingen maakt echter een aanmerkelijk deel van het gezicht en sociale weefsel van onze stad. 
Het is dan ook belangrijk dat stadsbestuur en gemeenteraad daar zicht op hebben en de acties goed 
af te stemmen.
 
Het is duidelijk dat deze toelichting veel facetten kan omvatten, zo onder meer:

 Druk op culturele- en sportverenigingen door gebrek aan inkomsten en activiteiten;
 Druk op winkels, horeca (dreiging faling en leegstand) en verenigingen;
 Corona-handhaving;
 Mogelijk vraag om extra ondersteuning door verenigingen die de stad mee doen leven en 

waarop het stadsbestuur daarvoor elk jaar weer steunt;
 Minderinkomsten voor  de stad;
 ...

en dan ook zal leiden tot een breed debat tijdens de gemeenteraad.
 
Het Vlaams Belang vraagt daarom dat de gemeenteraad opent met een ruime toelichting over de 
facetten die elk lid van het college van burgemeester en schepenen, aangesproken door deze 
interpellatie, binnen zijn/haar beleidsgebied opvolgt. Dit alles moet aanleiding geven tot een 
uitgebreid inhoudelijk debat met de burgemeester en schepenen en de respectievelijke politieke 
fracties.


