
 
 

Schriftelijke vraag gesteld door de heer Loewenstein: Dienstverlener aangewezen voor 

de organisatie van de burgerraadpleging in de Union-wijk 

 

Op 12 en 13 oktober werd twee keer overleg met burgerparticipatie gehouden in het kader van 

het autoluw maken van de Union-wijk. Deze vergaderingen kwamen er omdat burgers de 

afgelopen maanden meermaals vroegen naar de maatregelen die reeds werden genomen of 

gepland worden om het transitverkeer te beperken en de verschuiving van de lasten na de eerste 

maatregelen in te perken.  

 

Tijdens de inschrijvingsperiode vernamen wij dat de vergaderingen op 12 en 13 oktober via 

Zoom zouden worden georganiseerd en dat het aantal deelnemers beperkt was tot 100 per 

avond.  

 

We vernamen ook dat de organisatie in handen was van een externe dienstverlener. 

 

1. Kan u mij vertellen wanneer de opdracht werd gegund: lancering van de oproep, 

termijnen om te reageren, beslissing van het College? 

2. Wat waren de voorwaarden in het bestek?   

3. Wat waren meer bepaald de voorwaarden voor de organisatie van de raadpleging 

per videoconferentie? Werd er een minimum- of maximumaantal deelnemers 

per sessie vastgesteld door het College of door een van de kandidaten? 

4. Welke dienstverleners hebben zich aangemeld? 

5. Wat waren de bedragen van de offertes die aan het College werden voorgelegd? 

6. Welke dienstverlener werd geselecteerd en op basis waarvan? 

7. Hoe komt het ten slotte dat het kabinet van de burgemeester, een politiek orgaan, 

de organisatie van dit burgeroverleg stuurt, terwijl de gemeente een 

communicatiedienst heeft waar zeer bekwame, neutrale en gekwalificeerde 

mensen werken om projecten in goede banen te leiden? 

 

Dank bij voorbaat voor uw antwoorden. 

 

 

Antwoord van Mevrouw Van den Bosch: 

 

Beste gemeenteraadslid, beste heer Loewenstein, 

De competentie en neutraliteit van de dienst communicatie van de gemeente werden nooit in 

vraag gesteld. In tegendeel, hun werk wordt erg gewaardeerd. Maar daarnaast is er ook de 

praktische realiteit waarin deze consultatie werd voorbereid: een vakantieperiode, waarin 

eveneens bepaalde maatregelen ter verspreiding van de Covid-19-virus opnieuw werden 

verstrengd. De communicatiedienst heeft een belangrijke opdracht in het informeren en 

sensibiliseren van de bevolking over de van toepassing zijnde maatregelen: een essentiële en 

prioritaire taak in tijden van crisis. Omwille van deze praktische overwegingen heeft het kabinet 

samengewerkt met de administratie om dit project te realiseren. De oproep voor een externe 

dienstverlener werd in samenspraak voorbereid en gelanceerd door de administratie, evenals 



de volledige voorbereiding van de communicatie op de website van de gemeente gebeurde in 

samenspraak met de diensten communicatie en mobiliteit.  

Ik hoop dat u daarmee een antwoord hebt gekregen op uw vraag.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 


