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bijtagen

schriftelijke vraag m.b.t. heeft de stad al actie ondernomen om het uitzenden van het WK
voetbal in het najaar op groot seherm uit te zenden

Geachte

De periode dat het WK georganiseerd wordt, van 20 november tot 18 december, is om

verschíllende redenen niet ídeaal om ats stad zelf het Ínitiatief te nemen voor de uitzendingen
op groot scherm (al. dan niet buiten):er zijn al. verschil.l.ende eigen initíatieven in die periode,

stad van de Sint en Sint-Niktaas Wintert, het ís ook examenperiode, en het weer niet te
vergeten.

Daarom zaI er van uit het stadsbestuur zetf geen eigen initiatief genomen word.en om een
uitzending op groot scherm aan te bieden.

We[ zu[[en we een oproep doen naar private organísatoren en de HORECA om ínitiatieven te
nemen zoal.s bij voorbeetd schermen in de café's, in kantines van voetbalctubs, in jeugdhuizen,
in een tent. Organisatoren kunnen via de reguliere werking (EagleBe.com) een aanvraag doen
en een subsidie voor evenementen aanvragen. Ze kunnen voor begeleiding uiteraard ook een
beroep doen op onze dienst evenementen.

We klnnen de verschiLl.ende inítiatieven ook promoten via de gekende communicatiekanaten
van de stad.

Hoogachtend'

Grore Markt 1 - 9100 Sint-Niklaas
Tel. 03 778 30 00 - info@sint-niklaas.be
wwwsint-niktaas.be



Sint-Niklaas

Namens J"ret coLLege van burgemeester en schepenen

in opdracht

Jo Verhulst lne Somers

schepenAlgemeen directeur
Lieven Dehandschutter
burgemeester

Grote Markt 1 - 9100 Sint-N,iklaas
Tet. 03 778 3A 00 - info@sint-niklaas.be
www.sint-nÍklaas.be



Sint-Niklaas 111\IIIIIHIIHIIH~ll~I * 2 0 2 2 B E A O 4 2 3 3 

GEMEENTERAAD 
Zitting van 
Schriftelijke vraag 

Schriftelijke vraag van raadslid Ilse Bats: Heeft de stad al actie ondernomen om 
het uitzenden van het WK voetbal in het najaar op groot scherm uit te zenden? 

lndiener(s) 
Ilse Bats (Vooruit); 

Gericht aan 
Ine Somers; 

Bondige toelichting 
Van 20/11 tot 18/12/2022 wordt het WK-voetbal georganiseerd in Qatar. 
Vorige edities van het WK werden uitgezonden op een groot scherm in de stad. 
Voorziet de stad opnieuw de mogelijkheid tot organisatie van een groot scherm? Zijn hiervoor al 
stappen ondernomen? 
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