
Verslag vergadering van donderdag 20 februari 2014 m.b.t. de jaarmarkt onder voorzitterschap van schepen Annemie Charlier.

Opzet: Doel van deze vergadering is dat men vanuit de dorpsraden initiatieven zou nemen voor de verdere uitwerking van

de jaarmarkten zodat de bezoekers op het dorp blijven.

Jaarmarkten organiseren is een zware financiële uitgave.
Heel wat mensen worden hierbij ingezet aan zware vergoedingen eigen aan werk op zondagen of feestdagen.

Zo bvb. de mensen nodig voor het plaatsen van de dranghekkens, de vuilniskar, de administratieve opvolging, e.d.

Ook niet te vergeten de geldprijzen die meestal naar deelnemers gaan van buiten de stad daar waar de

oorspronkelijke bedoeling van een jaarmarkt is om de eigen landbouwers hun dieren te laten schouwen.

We merken ook op dat er in Nieuwkerken-Waas geen enkel café is waar men kan inschrijven.

Huidige situatie : vandaag zijn er 6 jaarmarkten  - Nieuwkerken-Waas

 - Belsele ( Firmin.de.Beleyr@telenet.be)

 - Sinaai ( Etienne.Meul@telenet.be)

 - Puyvelde

 - Zwaanaarde

Probleem : Met uitzondering van Belsele en Sinaai, en hoewel Nieuwkerken-Waas nog goed is, merken wij jaarlijks minder

interesse van zowel de deelnemers als van de bezoekers.

De jaarmarkt van Belsele is over een periode van 13 jaar uitgegroeid tot een bloeiend evenement.

In Zwaanaarde werd het inrichtend comité opgedoekt en is de locatie van dhr.Vercauteren niet langer beschikbaar.
Hierdoor zal er vanaf 2014 geen jaarmarkt meer plaatsvinden in Zwaanaarde.

Puyvelde was niet vertegenwoordigd op deze vergadering.

Voor 2014 wordt Puyvelde nog door Stad Sint-Niklaas aangesproken maar vanaf 2015 zou ook daar geen

jaarmarkt meer plaatsvinden.

Sint-Niklaas telt ook minder bezoekers maar dit vindt waarschijnlijk zijn oorzaak in het feit dat de jaarmarkt tussen

andere grote evenement valt.

Nieuwkerken-Waas is goed maar er moet dringend nieuw leven ingeblazen worden om de toekomst veilig te stellen.

Oplossing: Organiseren van allerlei nevenevenementen.

 - Belsele en Sinaai:  - meer bezoekers aantrekken door de jaarmarkt op een vrije dag te houden.

Belsele steeds op 11 november.

Sinaai verplaatst de jaarmarkt van een maandag naar een zaterdag.

 - Nieuwkerken-Waas : jaarmarkt nu op een vrije maandag voor de scholengemeenschap maar een

normale werkdag voor de ouders en andere eventuele bezoekers.

 - naast paardenmarkt ook schapen en neerhofdieren ( Sinaai > Velt-vogelshow ).

 - aantrekken van de scholengemeenschap :  - kleurwedstrijd.

 - wedstrijd voor het mooiste huisdier - bepaald door een veearts.

 - paaseieren rapen in samenwerking met bvb. Landelijke Gilde, KVLV, enz.

 - paardenkoetsenparade via de Landelijke Gilde of inwoners.

 - jaarmarkt met andere evenementen laten samenvallen bvb de Klompentocht ( Belsele > "Marching"-wandeltocht ).

 - straattheater via Stad Sint-Niklaas die een rotatie van het gezelschap over de deelgemeenten zou voorzien.

onze eigen theatergemeenschap " De Vlasbloem " aanspreken, rekening houdend met een maandag

" de propere fanfare" voorgesteld tijdens de kernvergadering kan bvb enkel tijdens het weekend optreden.

 - marktkramers aanspreken door Stad Sint-Niklaas ( Edwin Bastier - marktleider ).

 - rommelmarkt voor kinderen organiseren rond de kerk.

 - voorstel tijdens de kernvergadering om een budget-menu aan te bieden in  de grote zaal van de Kring :

 - traiteur Yvo De Bock

 - t'Korennaer - Dorsvlegel - Den Brave - Roxy

 - slagerij Boel

Budget: Een tegemoetkoming van 500€ wordt voor de omkadering door Stad Sint-Niklaas voorzien alsook een volledige

logistieke ondersteuning ( politie, nadarafsluitingen, opkuis, e.a.).

Schepen Charlier stelt voor de budgetten, die vrijkomen door geen jaarmarkt te organiseren in Zwaanaarde en

Puyvelde , te verdelen over de resterende jaarmarkten.

Als ook de besparingen van de logistieke ondersteuning hierin worden opgenomen kan dit tot een 

aardig bedrag oplopen.

Schepen Charlier kan dit echter niet zelf beslissen maar moet haar voorstel aan de gemeenteraad voorleggen.

Slot: Alle betrokken deelgemeenten worden over 2 maand opnieuw uitgenodigd om hun voorstellen kenbaar te maken.


