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Uiteenzetting van de feiten en argumentatie: 
 

De COVID-19 pandemie brengt grote delen van het openbare en economische leven voor een 
periode tot stilstand. Alle aandacht gaat nu uiteraard in eerste instantie naar de vertraging van de 
verspreiding van het virus en de medische zorg voor de getroffenen. Verder ook naar de sociale zorg 
voor zij die het al moeilijk hebben of eenzaam zijn en nu extra getroffen worden door deze crisis. We 
kunnen in die zin in onze gemeente fier zijn op de artsen, verpleegkundigen en ander personeel van 
ons ziekenhuis en eerstelijnszorg. Alsook op de vele vrijwilligers die in onze gemeente zoals steeds 
het beste van zichzelf geven. De gemeentelijke website tracht maximaal te coördineren, een goede 
zaak. 
 
Na de medische aspecten is er ook groeiende aandacht voor de economie waar in de lokale 
economie handelaars en horeca bijzonder getroffen zijn. Maar ook de cultuursector krijgt hele zware 
klappen met een algemene afschaffing van alle evenementen die nog enige tijd kan duren. Zo 
worden nu ook al heel wat zomerfestivals die maanden voorbereidingstijd vergen twijfelachtig. 
 
Daarom onderstaand voorstel van besluit. 
 
Voorstel van besluit: 
 
De gemeenteraad vraagt aan het college van burgemeester en schepenen om:  

 Verenigingen en organisaties die gezien de Corona-dreiging activiteiten in gemeentelijke 

zalen hebben moeten afzeggen vrij te stellen van het betalen van de huurgelden en/of 

annulatievergoedingen. Reeds betaalde huurgelden worden teruggestort. 

 Dringend een “heroplevingsplan” te maken voor lokale cultuurconsumptie. Dat moet in 

werking treden zodra we absoluut zeker zijn dat samen genieten van een voorstelling of 

evenement weer veilig is. Hierbij steunen we op meerdere pistes: 

o Bijkomende rechtstreekse steun aan kleinschalige lokale culturele evenementen. 

(v.b. muziekoptredens, …) 

o Na afloop van de crisis ondersteuning van cultuurconsumptie in ons cultureel 

centrum door extra reclame. 

o Na afloop van de crisis de cultuurconsumptie steunen, in ons cultureel centrum door 

lokale cultuurcheques. B.v. voor vrijwilligers en professionelen die zich zo ingezet 

hebben tijdens de Covid-19 crisis. 
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