Openbare vergadering
Vragen, voorstellen en interpellaties
AP5. Interpellatie van raadslid Karolien De Roose aan de schepen van leefmilieu en
klimaat, Wouter Vande Winkel over de 'goede voornemens' van het stadsbestuur
tijdens de 'Lentedrink'
Volgende motivering wordt door mevrouw Karolien De Roose in haar interpellatie vermeld:
“De voorbije maanden mochten wij onze burgemeester en haar schepenen regelmatig
triomfantelijk zien prijken in de regionale pers. Allemaal pronken ze maar al te graag met het feit
dat we als stad deelnemen aan allerhande initiatieven.
Ik denk hierbij aan:
-

Een bijdrage van Ninofmedia die dateert van begin april jongstleden waar onze
burgemeester heel fier aankondigt dat Ninove, samen met 12 andere steden en
gemeenten, het charter voor een “Gezonde Gemeente” heeft ondertekend.

-

Vorig jaar verscheen het schepencollege op de foto bij de aankondiging dat Ninove officieel
de titel draagt van “FairTradeGemeente”.

-

Op de gemeenteraadszitting van maart werd het “Burgemeestersconvenant voor
klimaat en energie” goedgekeurd en ook dit werd met veel poeha in de pers gebracht
door schepen Vande Winkel.

Tijdens de “Lentedrink” van vorige week was er echter niets te bespeuren van die goede
voornemens. Klaarblijkelijk moeten die voornemens vooral de Ninovieter aansporen tot
gedragsaanpassing terwijl het gemeentebestuur dit volledig aan zijn laars aan lapt.
Alle dranken werden er geschonken uit niet-recycleerbare plastic bekers die een berg afval hebben
veroorzaakt. Er waren foodtrucks opgesteld die allerhande lekkernijen aan de man brachten,
waaronder ook een veggie-alternatief. Maar een foodtruck die een volledig assortiment met
gezondere alternatieven bood ontbrak.
Hierbij volgende concrete vragen:
-

Hoeveel kilogram plastic afval heeft de Lentedrink met zich meegebracht?

-

Waren de geserveerde wijnen en cava Fairtrade-producten?

-

Zal het stadsbestuur, zoals in Aalst bijvoorbeeld, herbruikbare bekers aankopen en deze via
de Uitleendienst ter beschikking stellen? Uit het jaarverslag van Ilva blijkt dat via Ilva zelf,
dergelijke bekers kunnen worden aangekocht.

-

Zal het stadsbestuur bij zijn volgende evenement herbruikbare bekers voorzien?”

