
 
 

PERSBERICHT 
 

 

Burgemeester betreurt gemediatiseerd debat 

over fysieke bijeenkomsten gemeenteraad 

Dienst Communicatie 

4|05|2021 
 

 

Op de gemeenteraad van 27 april kwam er vanuit Groen opnieuw een interventie over het fysiek 

bijeenkomen van de gemeenteraad. Daarbij werd onder andere het ontbreken van een 

mondmaskerverplichting gehekeld. Bovendien werd geïnsinueerd dat de volledige oppositie dit standpunt 

van Groen deelde.  

Burgemeester Van de Vijver betreurt dat de hele discussie sterk gemediatiseerd wordt en dat het debat 

niet altijd gevoerd wordt op basis van objectieve argumenten, maar dat de emotie soms ook de overhand 

neemt. “Zo werd geïnsinueerd dat wij eigenlijk geen respect hebben voor de heersende coronamaatregelen”, 

zegt Van de Vijver. “Dat durf ik met klem tegenspreken. Zo nemen wij tal van maatregelen om de 

gemeenteraad, als belangrijk bestuursorgaan, te kunnen laten doorgaan. Eerst werd de raadzaal van het 

nieuw gemeentehuis voorzien van de nodige plexiglazen schermen. Na de intensifiëring van de 

coronapandemie beslisten we om uit te wijken naar de schouwburg van CC Ter Vesten. Die zaal is onder 

normale omstandigheden voorzien op 411 bezoekers. Als iedereen zich aan de richtlijnen houdt, zijn de 

afstandsregels hier dus meer dan gegarandeerd.” 

“Bovendien werken we met een inschrijvingssysteem. Dat moet garanderen dat er zeker niet te veel 

deelnemers aan de gemeenteraad zijn. Alle deelnemers zijn verplicht om zich aan de maatregelen te houden.  

Het mondmasker mag pas afgenomen worden als je als deelnemer op de aangewezen plaats en dus op meer 

dan voldoende afstand van anderen hebt plaatsgenomen”, nog aldus Van de Vijver. 

“Tot slot valt het mij ook op dat het debat niet alleen sterk gemediatiseerd wordt, maar dat er ook 

gezinspeeld wordt op een steekspel tussen meerderheid en oppositie, iets wat ik ten sterkste durf te 

betwijfelen”, besluit Van de Vijver. “Ik weet pertinent zeker dat er ook partijen in de oppositie voorstander 

zijn van het fysiek laten doorgaan van de gemeenteraad. Ik wil dan ook alle partijen oproepen om een einde 

te maken aan dit debat en de gemeente in alle sereniteit verder te besturen …” 
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