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Betreft : Voorstel van raadsbesluit ivm de maatregelen die het lokaal bestuur            
moet treffen om de impact van de Corona-crisis op de culturele sector            
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: Culturele voorstellingen zijn sinds het begin van de crisis afgeschaft. In            
een stad als Blankenberge waar het cultuurabonnement, sinds Open Vld schepen           
Nadine Benoot dat in het leven riep, een steile vlucht gekend heeft, hebben de vele               
cultuurliefhebbers hun tweewekelijkse rendez-vous moeten missen. 

Ook de spelers in het culturele middenveld hebben geleden onder deze crisis. Hun             
voorstellingen die ook centen in het laatje brengen en hun verenigingen zo mee             
helpen in stand houden, werden eveneens afgelast. Het inkomensverlies in de sector            
is groot. 

Daarom stellen wij voor dat de stedelijke zalen van zodra die terug gebruikt mogen              
worden hiervoor, kosteloos ter beschikking worden gesteld aan alle verenigingen die           
aangesloten zijn bij onze culturele en andere adviesraden. Dit zal meer           
voorstellingen mogelijk maken waardoor hetgeen gemist werd kan worden ingehaald          
en het zal terug wat centen naar de verenigingen hun kas doen stromen. 

Open Vld fractie - voorstellen van raadsbesluit: 

● Artikel 1 : De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester 
en schepenen om de adviesraden aan te schrijven en hen op de hoogte te 
stellen van de kosteloze huur van de zalen voor de rest van 2020 en 2021. De 
stad stelt steeds de grootste beschikbare zaal ter beschikking i.f.v. de 
maximale toepassing van de social distance. 

Philip Konings - Raadslid Open Vld Blankenberge 

 

 

1 | Open Vld Blankenberge 

Voorzitter: Mitch De Geest 0476 97 36 48 voorzitter@openvld8370.be 

Secretaris: Garrit  Hinderyckx 0474 98 41 96 secretaris@openvld8370.be 

http://www.openvld8370.be 

mailto:voorzitter@openvld8370.be
mailto:secretaris@openvld8370.be
http://www.openvld8370.be/

