
Formulier - Mondelinge vraag

Olaf Evrard (Vlaams Belang) op 19-12-2017 14.30 
  
Vraag gericht aan:
beide 
  
Betreft (onderwerp): 
Nieuwsbrief 'De Sloep' 
  
Duiding provinciaal belang van de vraag: 
Ik ontving recentelijk via het internet de nieuwsbrief van december 2017 van vzw De Sloep, Huis
van het Kind, Bevelandstraat 26 te 9000 Gent. Ik surfte door naar hun webstek en zag daar o.a. het
logo van de provincie Oost-Vlaanderen met de onderlijn 'Voor ieder van ons'. Ik las in de
nieuwsbrief o.a. het volgende artikel: Gent zet haat buiten spel Op zondag 26 november 2017
trokken een 250-tal mensen door het centrum van de stad Gent. In de vorm van een
onaangekondigde betoging trok deze groep door de straten van Gent, luid scanderend tegen het
stadsbestuur en tegen Roma-families. Als Gentse organisatie willen we mee op een positieve en
verbindende manier reageren tegen de haatboodschappen die in de Gentse straten werden
gescandeerd. Met de #GentZetHaatBuitenspel actie op zondag 10 december 2017 willen we een
klare boodschap met alle Gentenaars delen: in Gent willen we een samenlevingsklimaat waarbij
respect, solidariteit en geweldloosheid centraal staan, over de partijpolitieke grenzen en verschillen
in mening heen. Iedereen die wil aansluiten op 10 december om 15u op de Vrijdagsmarkt is
welkom! Ik besluit dus uit dit artikel dat ieder van ons op 10 december in Gent moest gaan betogen
VOOR het Gentse stadsbestuur als reactie op een betoging op 26 oktober waarbij 'luid gescandeerd
werd tegen het stadsbestuur en de Roma-families'. Let vooral op de volgorde: eerst het stadsbestuur
en dan pas de Roma-families. Verder lees ik in het artikel 'Sinterklaasfeestje De Sloep': MERCI!
Ook een dankuwel aan Albert Hein (sic, moet zijn Heijn), die ons mandarijntjes en snoepgoed
schonk. En Jong Gent in Actie en de Jong-Socialisten die de Sint en Pieten hebben begeleid naar
de SLOEP. Ik vind het trouwens wel bijzonder leuk om te lezen dat linkse organisaties beroep
moeten doen op zogenaamde kapitalistische bedrijven om hun werking mede te financieren. 
  
Concrete vragen:
Is het de taak van een vzw die ondersteund worden door de provincie Oost-Vlaanderen op te
roepen om deel te nemen aan een manifestatie om het Gentse stadsbestuur te ondersteunen? Is het
de taak van een vzw die ondersteund wordt door de provincie Oost-Vlaanderen propaganda te
maken voor een politieke partij? Op welke manier (financieel of logistiek) ondersteunt de provincie
Oost-Vlaanderen deze vzw De Sloep? 
  


