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ALGEMEEN VERBOD OP EVENEMENTEN EN CULTURELE ACTIVITEITEN. 
VOOR LATEM EN DEURLE VINDT DIT EEN BRUG TE VER 

 
Begin augustus werd er door het College van Burgemeester en Schepenen (WELZIJN)            
een tijdelijke politieverordening uitgevaardigd waarbij alle evenementen en culturele         
activiteiten tot en met eind september werden verboden. Deze verordening werd op de             
gemeenteraad van 7 september ter  goedkeuring voorgelegd. 
 
De fractie VOOR LATEM EN DEURLE stemde tegen. 
 
“Het klopt dat het aantal nieuwe besmettingen in onze gemeente sinds augustus terug zijn              
gestegen. Maar dit is elders ook zo. Dit is geen reden om deze zomer aan onze verenigingen                 
en inwoners ieder perspectief op diverse buitenactiviteiten te ontnemen. Aan onze           
inwoners en kinderen werd al zoveel ontzegd. Een beetje meer empathie zou dit bestuur              
niet misstaan. Daarenboven zijn de besmettingscijfers evolutief. Een algemeen vebod over           
langere termijn is dan ook niet te motiveren. Elke aanvraag had individueel kunnen             
onderzocht worden, dit met respect voor de geldende veiligheidsvoorschriften.” Verklaart          
fractieleider Nicolas BOSSCHEM. “Het college heeft hier voor de gemakkelijke weg           
gekozen door initiatieven die perfect coronaproof waren ruim op voorhand te verbieden,            
dit voor een periode van maarliefst 9 weken en zonder gedurende deze periode ook maar               
één aanvraag te beoordelen. Dit is beteurenswaardig. Dit algemeen verbod heeft ons            
sociaal leven in onze gemeente volledig stil gelegd. Vreemd genoeg motiveerde de            
gemeentelijke diensten onze inwoners begin september wel om deel te nemen aan een             
indoor-evenement dat doorging buiten onze gemeente. Mogelijks is de Burgemeester en           
haar Schepenen de mening toegedaan dat indoor-evenementen buiten onze gemeente dus           
wel veilig zijn?” besluit Nicolas BOSSCHEM. 
 
 

NOODFONDS  CULTUUR, JEUGD EN SPORT unaniem goedgekeurd.  
VOOR LATEM EN DEURLE hoopt alsnog op een meer realistische 

verdeelsleutel. 
 

Op de Gemeenteraad van 7 september werd unaniem een noodfonds cultuur, jeugd en             
sport goedgekeurd. Het betreft de verdeling van de som van € 89.000,00 die de              
gemeente hiervoor ontving van de Vlaamse regering. Er wordt een bedrag van            
€ 63.000,00 verdeeld tussen al de erkende en gesubsidieerde cultuur-, jeugd- en           
sportverenigingen, dit volgens een verdeelsleutel waarbij elk van deze vereningingen          
een extra coronatoeslag ontvangt van 1,5 x hun jaarlijkse toelage. Daarnaast wordt er             
een budget van € 12.000 voorzien voor de aankoop van tenten die verenigingen kunnen              
ontlenen om coronaproof te vergaderen/evenementen te organiseren. Er wordt ook nog           
een buffer van € 12.620 voorzien om tegemoet te komen aan eventuele toekomstige             
noden. “VOOR LATEM EN DEURLE vindt dit een lovenswaardig initiatief temeer nu onze             
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verenigingen deze zomer geen enkele activiteit hebben kunnen organiseren. Voor sommige           
verenigingen is de “factuur” van het door het College van Burgemeester en Schepenen tot              
30 september opgelegde algemeen verbod op het organiseren van evenementen en           
culturele activiteiten echter zwaarder dan voor andere verenigingen. Denk daarbij maar           
aan de afgelaste kermissen en vele indoor- en outdooractiviteiten…We hadden dan ook            
gehoopt dat er hiermee bij de verdeling van de Vlaamse middelen meer rekening zou              
gehouden worden en dat de middelen vb. zouden worden verdeeld op basis van een door de                
getroffen verenigingen ingediend dossier.” Verklaart Nicolas BOSSCHEM. “Ook stellen wij          
ons vragen bij de aanschaf van de tenten. Dit kan gerust met de eigen gemeentelijke               
middelen worden gefinancierd, wat meer ruimte laat om de daartoe door Vlaanderen            
betaalde gelden uit te keren aan noodlijdende verenigingen. Hoe dan ook draagt dit besluit              
onze goedkeuring weg maar als het aan ons lag zou het geld anders en in dialoog met de                  
verenigingen worden verdeeld” besluit Nicolas BOSSCHEM. 
 
 
VOOR LATEM EN DEURLE dringt aan op meer dialoog tussen gemeentebestuur en 

de lokale middenstand. 
 
Op de gemeenteraad van september werd unaniem goedkeuring verleend aan het nieuw            
reglement ambulante handel. Dit reglement regelt de ambulante handel en markten die            
op publiek en privaat domein gehouden worden. “De actualisering van dit reglement was             
wettelijk noodzakelijk, reden waarom we dit goedgekeurd hebben.” Veklaart Nicolas          
BOSSCHEM, fractieleider van oppositiepartij VOOR LATEM EN DEURLE. “Een lokale          
markt kan zeker een meerwaarde voor onze dorpen betekenen. Als Fractie hebben we er op               
de gemeenteraad wel op aangedrongen dat dit voortaan beter gebeurt in overleg met             
onze lokale middenstand. Recent is immers gebleken dat er nogal wat ongenoegen onstaan             
is die hoofdzakelijk voortvloeit uit een gebrek aan communicatie door het           
gemeentebestuur. Dit moet beter, zeker in tijden van Corona, waarin onze lokale            
middenstand het al zo moeilijk heeft. We hopen dan onze oproep wordt gevolgd en ook dat                
er hier spoedig veranding in komt”, besluit Nicolas BOSSCHEM. 
 
VERLAGING VAN DE BELASTING OP DE ECONOMISCHE BEDRIJVIGHEID UNANIEM 
GOEDGEKEURD. 
 
Op de gemeenteraad van september werd er unaniem goedkeuring verleend aan de            
verlaging van de belasting op de economische bedrijvigheid voor aanslagjaar 2020. Zo            
ontvangt de lokale economie een zekere compensatie voor de gevolgen van de            
Coronacrisis. Het basistarief blijft behouden maar op de zogenaamde supplementen          
wordt er een vermindering van 15/52 toegestaan. Deze supplementen worden          
berekend op basis van de ingenomen m2 handelsruimte of vb. het aantal kamers in              
hotels. “We hebben deze belastingsverlaging mee goedgekeurd omdat het idee voortvloeit           
uit een voorstel dat de fractie VOOR LATEM EN DEURLE reeds op de gemeenteraad van               
maart op de agenda heeft geplaast. Vreemd genoeg werd dit voorstel toen door de              
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Welzijnsfractie weggestemd en wordt het nu gerecupereerd als zijnde een voorstel van het             
College…”zegt Nicolas BOSSCHEM, Fractieleider van oppositiepartij VOOR LATEM EN         
DEURLE. “Wel is het zo dat dit voorstel een regeling voorziet waar vooral de grote winkels                
aan de Kortrijksesteenweg veel voordeel uit zullen halen. Wij zien dit anders. Het valt te               
betreuren dat er niet naar een beter evenwicht wordt gezocht met onze kleinere lokale              
middenstanders, te weten kledingsboetiekjes en andere zgn. niet-essentiële winkeltjes die          
gedurende de coronacrisis hebben moeten sluiten. Een dergelijke belastingsverlaging zou          
volgens ons niet louter mogen toegekend worden op basis van de oppervlakte van je zaak               
of de grootte van een hotel. We hebben nog gepoogd om dit bij te sturen maar zijn hier                  
spijtig genoeg niet in gevolgd.” besluit Nicolas BOSSCHEM.  
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