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Aan de Gemeenteraadsleden van de stad Aalst: 

Geachte Raadsleden, 

Deze morgen werd een delegatie van de 800 Aalstenaars die een verzoek hebben gericht aan het 

stadsbestuur om via een motie onze stad symbolisch “CETA-vrij” te verklaren door Burgemeester 

D’Haese en Schepen Van Overmeire ontvangen.  

Dit verzoek kadert in het zogenaamde “burgerinitiatief”, een van de middelen, naast de 

gemeentelijke volksraadpleging, voorzien in het gemeentedecreet om de locale democratie te 

versterken. Overal in Vlaanderen richten meer en meer burgers zich via een  burgerinitiatief tot hun 

lokale verkozenen rond zeer uiteenlopende onderwerpen 

Deze raadszitting is daarom een historische gebeurtenis: voor het eerst maken burgers in onze stad 

gebruik van dit middel om het gesprek aan te gaan met hun verkozen vertegenwoordigers over een 

onderwerp dat de maatschappij, de media en politiek al maanden in beroering brengt. 

Wij danken de Burgemeester en de Schepen om de stem van deze 800 inwoners reeds te willen 

horen, maar waren toch verbaasd  te moeten vernemen dat vanavond aan U niet onze motie wordt 

voorgelegd, maar de vraag of de gemeenteraad bevoegd is en dat men de intentie heeft zich 

onbevoegd te verklaren. 

Het gemeentedecreet is duidelijk: 

HOOFDSTUK IIbis Voorstellen van burgers Artikel 200bis. De inwoners hebben het recht te verzoeken 

om de door hen in een gemotiveerde nota nader omschreven voorstellen en vragen over de 

gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad in te schrijven 

en om deze agendapunten te komen toelichten in de gemeenteraad. Ze voegen bij die nota eventueel 

alle nuttige stukken die de gemeenteraad kunnen voorlichten. 

Artikel 200quinquies De gemeenteraad doet vooraf uitspraak over zijn bevoegdheid ten aanzien van 

de in het verzoekschrift opgenomen voorstellen en vragen. Binnen zijn bevoegdheid bepaalt de 

gemeenteraad ook welk gevolg daaraan wordt gegeven en hoe dat wordt bekendgemaakt. 

Het zou zeer spijtig zijn mocht U zich  als gemeenteraad  onbevoegd verklaren want  

1. Het is te laat om te denken dat onze vertegenwoordigers nog zonder de steun van de burgers 

kunnen werken.  

2. CETA, of men daar nu voor of tegen is, gaat ons allemaal aan en verdient een inhoudelijk 

tegensprekelijk debat. 

Burgemeester D’Haese uitte deze morgen zijn vrees om overstelpt te worden met verzoeken. Wij 

vinden dit eigenlijk beetje een vreemd standpunt want beleidsmakers zouden blij moeten zijn 

wanneer burgers nu net de rechten en de macht van hun vertegenwoordigers komen verdedigen. 

Het is immers dat wat wij hier komen doen ! Zowel de VVSG, als de Europese Stedenorganisatie 

Eurocities hebben al herhaaldelijk hun ongerustheid uitgedrukt over de nieuwe generatie verdragen 

die de EU met Canada, VSA e.a. onderhandelt. 



In bijlage documenten van VVSG en Eurocities die zich uitspreken over TTIP en CETA. 

In Europa zijn al in meer dan 2000 steden en gemeenten moties inzake CETA aangenomen. Bij ons is 

dit het geval  in Leuven, Borgerhout, Sint-Niklaas, Gent,Halle en in 18 van de 19 Brusselse 

gemeenten. Alle in deze gemeenteraad van Aalst  vertegenwoordigde nationale partijen ( 

Nva,VLD,SP.a,GROEN,CD&V) hebben daar ingestemd zich bevoegd te verklaren. 

Het gemeentedecreet bepaalt dat de gemeenteraad alles regelt wat van gemeentelijk belang is. 

Welnu CETA grijpt rechtstreeks en onrechtstreeks  in op de publieke dienstverlening, op de openbare 

aanbestedingen van de lokale besturen en op de regels die zij uitvaardigen inzake lokale markten. 

Zich niet bevoegd verklaren over onze motie betekent dat onze stad de kans verkijkt om op zijn 

strepen te staan  wanneer de belangen van onze  landbouwers, handelaren,consumenten, 

werknemers, KMO’s  moeten verdedigd worden naar de hogere overheden toe. 

Dit debat is geen ver van mijn bed show zoals de Burgemeester in ons gesprek suggereerde. Dit gaat 

ons allemaal en het algemeen belang van de burgers en van onze stad. 

Wat wij vragen is geen beslissing over CETA zelf, CETA is een internationaal verdrag; natuurlijk is de 

gemeenteraad daarvoor niet bevoegd. Wat wij vragen is een symbolisch politiek gebaar, maar dan 

een serieus gebaar. Er zijn trouwens wel nog  moties geweest over zaken waar de stad, strikt 

genomen niet bevoegd was maar wel de gevolgen van draagt1. Dit is geen unicum. Trouwens de 

landbouwcommissie van onze stad heeft al een gesprek gehad over CETA. 

Onze  motie sluit naadloos aan bij de intenties van de stedelijke raad voor internationale 

betrekkingen die een “actieve medewerking aan 11.11.11.” wil geven en “. De RIS zet zich in voor het 

verwezenlijken van deze doelstellingen en sluit zich hiermee ook aan bij de ruimere visie van de koepel 

van 11.11.11.” U weet waarschijnlijk ook dat 11.11.11. een hevige tegenstander is van CETA. 

Daarom vragen wij U met aandrang:  aanvaard onze steun, als burgers,  om Uw macht en Uw gezag 

als lokaal bestuur te versterken. 

800 Aalstenaars verzoeken dit. 80.000 zullen achter U staan 

 

Voor het Burgerinitiatief, 

Anne De Waele      Inge De Vriendt 

Groenstraat 106     Wijngaardstraat 55 

                                                           
1 « Op de gemeenteraad steunde de N-VA bij monde van Karim Van Overmeire ook een motie van 

raadslid Eddy Schollaert waarin aan de NMBS gevraagd werd om de dienstverlening van het loket in 

het station van Erembodegem te behouden. Nu wordt het loket met sluiting bedreigd. De motie 

kaartte ook het probleem van de hoge parkeerdruk in het centrum van Erembodegem aan. Die 

parkeerdruk is het gevolg van het feit dat steeds meer reizigers in Erembodegem de trein nemen, 

waardoor er te weinig parkeerplaatsen overblijven voor de klanten van sommige handelszaken. » 

 



9300 Aalst      9300 Aalst 

 

 

Bijlage VVSG 

https://vleva-wieni.netdna-

ssl.com/sites/www.vleva.eu/files/events/attachments/20160316_ttip_infosessie_vleva_vvsg_0.pdf 

Bijlage Eurocities 

file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/Policy%20brief%20on%20TTIP%20for%20EUROCITIES_profess

or%20De%20Ville.pdf 

Sint-Niklaas: coalitie N-VA; Groen!; SP.a 

http://www.sint-niklaas.be/sites/default/files/aanvul_agbond_rl_25.pdf 
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