
Tussenkomst René Wouters tijdens de gemeenteraad van 25/06/2007 
 
 
Toegevoegd punt 1. 
Toewijzing en niet-toewijzing van standplaatsen op kermissen  - Vragen aan het Schepencollege. 
 
Voorzitter, 
Kermissen zorgen in de gemeente voor de nodige dynamiek. Een moment waarop het dorp 
nog echt leeft. Een moment ook waarop de sociale contacten met de dorpsgenoten kunnen 
worden versterkt en de gezellige sfeer van het dorpsleven echt naar boven komt. Maar 
iedereen weet dat de kermissen onder sterke druk staan. Er zijn vandaag zo veel andere 
ontspanningsmogelijkheden, onder meer met het internet, dat de kermissen het meer en 
meer moeilijk krijgen om te overleven. Open Vld vindt dat de gemeente de nodige 
inspanningen moet doen om de kermissen te helpen overleven. Zo moeten we bijvoorbeeld 
heel voorzichtig zijn met het afwijzen van kandidaten voor een standplaats op de kermis. 
We moeten blij zijn dat er nog zoveel mensen zijn die dat willen doen. 
Daarom heb ik volgende vragen voor het Schepencollege: 
� Welke criteria werden gehanteerd bij de beslissing over het al dan niet toewijzen van 

een standplaats op de kermis? 
� Is er een gemeentelijk reglement inzake kermissen zoals gevraagd door het 

Agentschap voor Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Overheid in de brieven van 
16-05-2007 en 22-05-2007 en op welke manier werd op deze brieven geantwoord? 

� Hoe kan het dat het gemeentebestuur op 14 maart 2007 een schrijven richt aan een 
aanvrager van een standplaats op de kermis, waarbij wordt meegedeeld dat hem in 
het jaar 2007 geen kermisstandplaatsen kunnen worden toegekend, als de 
collegebeslissing daaromtrent dateert van 21 mei 2007? 

� Nadat op 29-05-2007 op advies van de advocaat de collegebeslissing van 21-05-2007 
werd ingetrokken, op welke manier werden de standhouders die voordien geen 
plaats kregen toegewezen, hiervan op de hoogte gesteld en kregen zij alsnog de kans 
om op de kermis te staan, inclusief diegenen die geen procedure hadden ingeleid? 

Ik zal eerst het Schepencollege laten antwoorden, nadien zal ik de voorstellen van Open Vld 
uiteenzetten. 
… 
Voor Open Vld moet, indien er meer kandidaten zijn dan standplaatsen, in de eerste plaats 
gezocht worden naar creatieve oplossingen om de kermis uit te breiden, eventueel zelfs met 
het tijdelijk afsluiten van enkele aanpalende straten. Moet er dan toch nog geselecteerd 
worden, dan stelt Open Vld voor dat we in de eerste plaats kiezen voor nieuwe en 
vernieuwende attracties met oog voor een goede spreiding over de verschillende 
doelgroepen. Zowel de kleinste kinderen als de grotere moeten daarbij aan bod komen. Als 
er dan tenslotte nog moet gekozen worden tussen enkele gelijkaardige attracties, 
bijvoorbeeld meerdere schietkramen, dan stelt Open Vld voor dat we de voorrang geven 
aan de trouwste foorkramers, diegenen die al jaren trouw op post zijn om onze kermissen 
op te vrolijken. 
Ik denk dat de gemeenteraad in die zin een reglement moet opstellen, zodat het 
Schepencollege in de toekomst op basis van objectieve criteria de kermissen kan 
samenstellen en verantwoorde beslissingen nemen die ook juridisch kunnen stand houden. 
 


