
Formulier - Mondelinge vraag

Olaf Evrard (Vlaams Belang) op 16-08-2018 16.26 
  
Vraag gericht aan:
de deputatie 
  
Betreft (onderwerp): 
Provinciaal Domein Puyenbroeck (Wachtebeke) 
  
Duiding provinciaal belang van de vraag: 
De provincie Oost-Vlaanderen is eigenaar van het Provinciaal Domein Puyenbroeck te Wachtebeke
en staat in voor het onderhoud en de uitbating ervan. Op bepaalde delen van het domein heeft een
concessiehouder (ik verwijs naar het restaurant 'De 4 Seizoenen', want dat staat zo vermeld op de
webstek van het provinciaal domein) het alleenrecht voor wat betreft horeca-aangelegenheden,
maar het is wel de provincie die de concessie inhoudelijk vorm geeft, de voorwaarden vaststelt en
de concessie toewijst. Op het reclamebord (zie foto als bijlage) staat vermeld: 'The new 4 seasons'.
Op dat bord wordt naast 'dranken', 'ijsjes', 'snoep' en 'versnaperingen' ook het woord 'halal' vermeld,
samen met de Arabische vertaling van dit woord (althans ik vermoed dat want ik kan geen Arabisch
lezen). 'Halal' is een islamitische term waarmee wordt aangegeven wat voor moslims toegestaan is.
Het gaat hierbij zowel om handelingen als producten. Onder meer voor voedsel gelden speciale
richtlijnen waar een moslim zich aan dient te houden. Deze regels zijn afgeleid uit de Koran, de
Hadith en daaruit afgeleide soenna. 
  
Concrete vragen:
Wat is nu de correcte naam van het betreffende restaurant? Welke naam staat in de concessie
vermeld: de Nederlandstalige of de Engelstalige naam? Kan men zomaar afwijken van de naam die
in de concessie vermeld staat? Waarom staat op het reclamebord een Arabische tekst én het woord
'halal'? Bij mijn weten is het Arabisch geen officiële landstaal (wat het Nederlands, Frans en Duits
wel zijn)? Er staan op het bord toch ook geen verwijzingen naar katholieken, joden, boeddhisten,
protestanten, hindoes, atheïsten, vegetariërs, veganisten en Eskimo's? Ik dacht dat een openbaar en
provinciaal domein net neutraliteit moest uitstralen en uitdragen? Waarom wordt hier dan
nadrukkelijk verwezen naar een specifieke bevolkingsgroep? Waarom wordt hier voedsel
aangeboden dat zich specifiek richt tot één bevolkingsgroep, met name de moslims? Is dit geen
inbreuk op het gelijkheidsbeginsel? Bovendien moet ik hier het thema 'onverdoofd slachten'
aanhalen. Halalvlees is immers uitgebloed vlees van een beperkt aantal toegestane dieren die
onverdoofd geslacht worden. Zoals u zeker zal weten is het onverdoofd slachten van dieren vanaf
2019 volledig verboden in België, net vanwege het onnodig lijden van de betreffende dieren. Iedere
inwoner van Oost-Vlaanderen betaalt provinciale belastingen (of zou dat moeten doen, behalve als
een inwoner wordt vrijgesteld om welomschreven redenen). Ik kan mij dan ook niet van de indruk
ontdoen dat hier weeral eens toegevingen gedaan worden aan een bepaalde bevolkingsgroep. Ik
kreeg dan ook graag de mening te horen van de betrokken gedeputeerde. 
  


