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GEMEENTERAAD 
Zitting van 
Schriftelijke vraag 

Schriftelijke vraag van raadslid Christel Geerts: de toekomst van villa pace 

lndiener(s) 
Christel Geerts (Vooruit); 

Gericht aan 
Ine Somers; 

· Bondige toelichting 
Beste, 

Kan u ons aangeven op basis van het inplantingsplan 2018/2019 van villa pace aanduiden hoe 
dit in de toekomst zal evolueren. Wat behoudt men? wat niet? 
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eve ne me nte n, j eug d e n vrij etij ds pa rt i c i pat i e

03 778 34 81
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Aan Mevr. ChristeL Geerts, gemeenteraadslid

21-05-2021

uw kenmerk ons kenmerk
ilv/-//4s

bijlagen

Antwoord schriftelijke vraag Vi[[a Pace

Geacht raads[id,

U stelde de votgende schriftelijke vraag op 25 apriL202t.
"Kan u ons aangeven op basis van het inpl"antingspLan2}ts/2019 van ViLl.a Pace aanduiden hoe
dit in de toekomst zat evolueren. Wat behoudt men? Wat niet?"

Momenteel geniet de editie van 2021prioriteit. Daarbij is het de bedoel.ing zoveel als mogetijk
een gewone editie te laten plaatsvinden. Deze oefening is nog niet L00% finaal.. De
coronamaatregelen waaraan we ons dienen te houden, moeten eerst gekend zijn. Op het
moment van de redactie van deze brief waren we nog wachtende op het Ministerieel. BesLuit dat
uitvoer zou geven aan de besl.issingen van het Overlegcomité op 11 mei, en dit zijn we nog
steeds. Eens de voorschriften gekend zijn, kunnen we de oefening finatiseren en communiceren.

We werken wel aan een toekomstplan voor de Vredefeesten voor de komende jaren en voeren
hierover gesprekken met a[[e partners. Ook deze oefening is echter nog niet afgerond en lag
even stiI vanwege de coronacrisis. Eens we een oplossing hebben gevonden voor de editie van
202L, wordt die draad terug opgepikt.

ln de hoop u met deze informatie van dienst te zijn, tekenen wij

Hoogachtend

Namens het co[[ege van burgemeester en schepenen

n Verhutst lne Somers

schepen
Lieven Dehandschutter
burgemeesteralgemeen directeur


