
 

VOLGNUMMER 19 

 Blankenberge, 18/05/2020 

Betreft : Voorstel van raadsbesluit ivm de maatregelen die het lokaal bestuur            
moet treffen om de impact van de Corona-crisis op de lokale Horeca enigszins             
te milderen, gemeenteraad van 26 mei 2020. 

Aanvraag Open Vld Blankenberge om, in overeenstemming met artikel 21 van het            
decreet lokaal bestuur en in overeenstemming met artikel 3§2 van het huishoudelijk            
reglement van de gemeenteraad van Blankenberge, een punt aan de agenda toe te             
voegen. 

 

Toelichting: Zeggen dat de Horeca in deze crisis van de volksgezondheid pas als             
laatste zal mogen heropenen, zal jullie ondertussen niet meer verbazen. Wanneer ik            
zeg dat de Horeca een grote en belangrijke sector in onze badstad is, zal dat               
evenmin nieuw zijn voor jullie allen. Zowel voor het toerisme, voor de            
aantrekkelijkheid van onze stad, voor de ontspanning van onze eigen bevolking als            
voor de tewerkstelling is Horeca echter onmisbaar in Blankenberge. 

De regels die nageleefd zullen moeten worden bij de heropening zijn nog niet             
bekend. Maar dat de maximumcapaciteit van de vele cafés, restaurants en hotels die             
onze stad rijk is sterk verminderd zal worden, lijkt een feit. Opdat de social distancing               
gerespecteerd zou kunnen worden en zo ook de verspreiding van het Covid19-virus            
verder ingedijkt zou kunnen worden, worden in zowat alle sectoren maar X-personen            
per vierkante meter toegelaten. 

Net daar kunnen wij als stadsbestuur helpen. De ruimte die de uitbaters ter             
beschikking hebben is beperkt. Als ze meer ruimte krijgen, zullen ze meer mensen             
mogen ontvangen en bedienen. Ruimte is wat de lokale overheid ter beschikking            
heeft. Onze fractie vindt dan ook dat het stadsbestuur alle Horecazaken in de stad de               
mogelijkheid moet geven een buitenterras uit te bouwen. Als er een voetpad is op het               
voetpad. Ligt er een plein, een wandeldijk of een loskaai tegenover zaak, dan mag              
dat worden ingenomen. Heeft de zaak al een buitenterras, geef hen dan exact het              
dubbele van wat ze nu mogen zetten ter beschikking. Maak bepaalde stukken straat             
desnoods tijdelijk verkeersvrij vanaf 11u ’s morgens. En stel iedereen volledig vrij van             
terrastaksen voor het jaar 2020. 
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De buitenomgeving zou trouwens ook veiliger zijn in het hele Covid19 verhaal. Het             
risico op transmissie zou er aanzienlijk kleiner zijn. Ook de zomer zelf zou een              
positief effect hebben om de verdere afname van het virus. Laat ons hopen op mooi               
weer en laat ons deze zomer meer dan ooit samen en met respect voor de               
veiligheidsmaatregelen genieten van onze buitenomgeving. Het is een van onze          
grootste troeven. Gebruik ze! 

Open Vld fractie - voorstellen van raadsbesluit: 

● Artikel 1 : De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester 
en schepenen om een nieuw terrassenplan uit te tekenen tegen de heropstart 
van de Horeca. Elke horecazaak krijgt indien enigszins mogelijk een terras 
voor de uitbating. Zaken die al een buitenterras hadden, mogen deze 
verdubbelen in de directe omgeving.  

Björn PRASSE - Raadslid Open Vld Blankenberge  
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