EEN EVERGEMSE MINISTER MET 2 GEZICHTEN
Vraag aan minister Schauvliege:
Mogen de leeuwen van het voormalige Riemse executieoord terugkeren om de gedenksteen
van de gefusilleerde oorlog slachtoffers te flankeren ?

Geachte,Beste Patrick,
In navolging van uw vraag ivm de beelden van het executie oord.
Wat onze diensten betreft kunnen wij dit initiatief alleen maar ondersteunen. Dus als de
gemeente de vraag officieel stelt zullen wij daar positief op reageren en de leeuwen graag
terug " thuis" brengen.
Met vriendelijke groeten
Joke Schauvliege

Geachte Mevrouw de Minister, beste Joke,
Het college heeft negatief geantwoord op de door u gesteunde terugkeer van "ONZE" leeuwen.
De reden die zij opgeven is: De leeuwen zijn ingemetseld en kunnen niet meer verplaatst worden.
Wij zijn ter plaatse geweest en wat blijkt: de leeuwen kunnen zonder de muur te schenden uit hun
"nis" geschoven worden. Dit moet met de nodige omzichtigheid gebeuren, maar het blijkt (door
specialisten) mogelijk.
Leden van het college hebben u geadviseerd dat de terugkeer onmogelijk is. In bijlage stuur ik u een
foto, waarop je zeer goed kunt zien dat er zelfs op sommige plaatsen rond de leeuwen een spatie van
om en bij de 10 Cm is.
De foto's heb ik van het college zelf ontvangen.
Wij vragen u, om bij uw eerder standpunt te blijven zodat de leeuwen (eigendom van Rieme) kunnen
terugkeren.

Geachte heer Burgemeester, beste Joeri
Het kabinet van Minister Schauvliege blijven bij hun standpunt. De leeuwen mogen naar
Rieme komen.
wij zijn ter plaatse geweest, en hebben geconstateerd dat de leeuwen, zonder de muren te
schenden, uit hun "nis" kunnen geschoven worden !!
Geachte heer Ryckaert
Voor minister Joke Schauvliege kunnen en mogen de leeuwen perfect
verplaatst worden, maar de gemeente moet daar mee instemmen.
Met vriendelijke groeten,
Marnix Versprille
Privésecretaris
Kabinet van Joke SCHAUVLIEGE
Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur
www.jokeschauvliege.be
Koolstraat 35, 1000 Brussel
telefoon 02/552.63.64

“Dit bericht met zijn eventuele bijlage(n) verbindt de minister op geen enkele wijze. Enkel
officieel ondertekende briefwisseling kan dat. De minister kan bijgevolg niet aansprakelijk
worden gesteld voor de inhoud ervan en zijn eventuele bijlage(n). De afzender kan niet
verantwoordelijk worden gesteld voor enige wijziging van zijn bericht tijdens de elektronische
transmissie.”

Denk aan het milieu vooraleer je dit bericht uitprint

NOTULEN GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 24 APRIL 2014
Leeuwen terug naar Rieme?
Beslissing Inleiding Pisman Kathleen
Wetten en reglementen
•
Het gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005;Verantwoording
•
bij het sluiten van het executieoord van Rieme werd alle materiaal
overgebracht naar Oostakker;
•
er werd toen, in samenwerking met het Havenbedrijf, een eenvoudige gedenksteen geplaatst
met de namen van de gefusilleerden aan de kerk van Rieme. Omdat deze kerk sluit en op
termijn een andere bestemming zal krijgen, zal de gedenksteen overgeplaatst worden naar
de site van het Burgerlijk oorlogsmonument;
•
enkele Riemenaren vroegen aan Minister Schauvlieghe of zij akkoord was om de leeuwen,
die geflankeerd opgesteld waren aan het executieoord van Rieme (en door een Brussels sta
tion geschonken waren aan Rieme) terug te brengen naar Rieme, om daar opgesteld te
worden naast de gedenksteen.
De minister adviseerde positief. Deze vraag werd ook ter sprake gebracht op het college.
Niettegenstaande zij de goedkeuring hadden van de minister, werd er geen meerderheid
gevonden om de leeuwen naar Rieme terug te brengen,
•
de Groen fractie ziet geen enkel bezwaar om deze leeuwen niet terug te brengen naar
Rieme waar ze thuishoren en aan wie ze ook oorspronkelijk geschonken werden. Groen
vraagt dan ook aan het schepencollege om terug te komen op hun beslissing en de
goedkeuring van de minister te volgen

Tussenkomst
Raadslid K. Pisman, J. Van hove, L. Uyttendaele, F. Deliaert, E. Colombeen
Schepen A. Acke, K. Moens, E. De Wispelaere Minister J. Schauvliege

17Stemmen
2 Ja stemmen (Pisman Kathleen, Colombeen Eddy)
24 Neen-stemmen (De Maertelaere Joeri, Trenson Rob, De Wispelaere Erik, Depoorter
Kathleen, Acke Arsène, Willems Martine, Lehoucq Filip, Martens Arsène, Schauvliege Joke,
Uyttendaele Luc, Bruynbroeck Roland, Huysman Filip, Deliaert Fernand, Speeckaert,Alain,
De Prest Thierry, Van de Walle Jan, Willems Veerle, Herteleer Carla, Ketels Kenny,
Verstraete Katrien, Raes Christa, De Wulf Patrick, Van Herck Rik, Ranschaert Chris)
4 Onthoudingen
(Vanhove Johan, Van Hyfte Vicky, Van De Voorde Katty, De Wispelaere Christine)

BESLIST
Enig artikel De gemeenteraad beslist om het voorstel van de Groen-fractie om de
leeuwen terug te laten brengen naar Rieme, niet goed te keuren

ADDENDUM :
Niettegenstaande de minister twee maal haar goedkeuring
gaf, stemt ze in de gemeenteraad TEGEN haar eigen
beslissingen !! Begrijpe wie begrijpen kan.
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