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

