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Antwoord schrífteLijke vraag over de Nieuwjaarghappening

Beste raadstid,
Beste Kare[,

We danken u voor uw interesse in de Nieuwjaarshappening. We ontvingen uwschriftelijke vraag
hierover en kunnen u momenteel atvast voorl"opige antwoorden op uw vragen bezorgen. ln de
loop van het jaar zul.[en de voorbereidingen worden opgestart eh zutten meer detaiLs bekend
geraken. Mocht u ondertussen nog informatieve vragen hebben; kan u steeds contact opnemen
met de betrokken dienst. Hieronder voLgt een overzicht van uw vragen met onze antwoorden.

Hoeveel personen waren er aanwezig op de, nieuwjaarsreceptie en hoeveet inwoners bezochten
het stadhuis?
;a*;;;'r;; plaatse geen teLl.ingen of schattingen gedaah, maar we hebben een goede
indicatie. ln het stadhuis werden doosjes met pratines uitgedeetd. Niet iedereen nam een doosje
mee en atLe L.500 doosjes waren op. Niei iedereen bezocht het stadhuis, a[ denken we de
overgrote meerderheid wel.. Daarom kLokken we af op een schatting van 2.000 bezoekers.

Voor de organisatie van de receptie werd er samengewerkt met de oiganisatoren van Goestink.
Waaruit bestond juist deze samenwerking? En hoe evalueert het stadsbestuu r deze?
De samenwerking met Goestink verliep heel v[ot, zoweI qua voorbereiding ats uitvoering. De
samenwerking was enerzij{s logistiek. Door hun event te koppel.en aan de
Nieuwjaarshappening, waslet mogel.ijk een aangename setting te creëren die gesmaakt werd.
Aan Goestink werd na een prijsvraag ook de catering toegewezen. Ook dat verliep vLot.

Wat was de totaLe kostprijs voor dè organisatíe van de nieuwjaarsreceptie?
Het gedeel.te in het stadhuis kostte ongeveer 8.000 EUR. Het receptiegedeeJte (outdoor) kostte
net geen L4.000 EUR.



Sint* hl iklfrfis
\

Zat het stadsbestuur jaartijks een nieuwjaarsreceptie organiseren voor haar inwoners?

Ja. Er werd budget voor opgenomen in de meerjarenpLanning.

En heeft men de intentie om die ook steeds te koppelen aan een bezoek/rondl,eiding \ doorheen

het stadhuis?
De intentie is inderdaad om er tetkens een inhoudel.ijk / informatief Luik aan te koppelen. Hoe,

wat, waar (hoewel" er wordt uitgegaan van het stadhuis als locatie), is nog niet geweten.

Zal. het stadsbestuur ook de komende edities samenwerken met 
".n "it"rn" 

partner?

Die beslissing werd nog niet genomen, maar we nemen de positieve evaLuatie mee. Het hangt

ook af van die externe partner(s).

Wel,ke aanpassingen aan het concept wiI men eventueeI bii votgende edities-doen? Welke zaken

wil men in de toekómst anders aanpakken of verbeteren? Wordt er oveíwogen om bii de editie

van votgend jaar eventueel, ook iets van eten (al, dan niet betalend) te voorzien voor de

aanweáigen?

We streven voor de toekomstige editie naar een meer divers pubtiek en meer animatie voot'

kinderen (bovenop het qratis schaatsen). Ook de optie om (betaLend) eten te voorzien, wordt

meegenomen naar de voorbereiding.

Ook in de drie deetgemeenten (Bel,sele, Nieuwkerken en Sinaai) wordt er, op initiatief van de

respectievel,ijke doÍpsraden, een nieuwiaarsreceptie georganiseerd voor de inwoners. Op wetke

ondersteuning konden deze organisaties rekenen? En zal, men deze ondersteuning ook de

komende jaren voorzien?

De dorpsraden dragen de kosten voor deze recepties zeLf .Ze gebruiken gratis het openbaar

dornein, stedeLijke Lokálen en feestmateriaaL. De dorpsraden krijgen ook een - weLiswaar

beperkte - werkingstoeLage.
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