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Buurtbewoners klagen over marktdag - 31/05/2005

ZELZATE - Al jaren vragen de bewoners van de
Marktstraat in Zelzate een vrije doorgang tijdens de
wekelijkse marktdag. Op maandag staan de
verkopers met hun waren gewoon voor de garages
opgesteld. ,,We kunnen tussen 6 en 14 uur met de
auto niet meer weg, om nog maar te zwijgen van de
hulpdiensten die bij calamiteiten heel wat tijd
verliezen om bij ons te geraken'', klinkt het.
De Marktstraat verbindt het marktplein van de
Grote Markt met het Busplein. Op dit Busplein laten op maandag honderden
marktbezoekers hun wagen achter. Marktkramers staan daarom graag langs deze doorsteek,
want er komt daar veel volk langs.
De bewoners van de Marktstraat begrijpen niet waarom in hun straat nog steeds kramen
staan, terwijl er op het marktplein regelmatig plaatsen vrij komen. ,,We kunnen hier op
maandag niet meer weg, maar ook tijdens de vele avondmarkten zitten we hier vast. Mijn
inmiddels overleden buurman moest tot voor kort steeds op maandag te voet naar de
verzorging en enkele jaren terug kon ik mijn vrouw niet zelf naar een ziekenhuis voeren en
moest ik een dure ambulance bestellen. In onze blok wonen heel wat oudere mensen die niet
graag op zondagavond hun wagen een eind verder parkeren om op maandag weg te
kunnen'', zegt Eduard De Clercq, die in een appartementsblok langs deze straat woont.
Ook buurman Georges Serie doet zijn beklag. ,,Als we op maandag met de wagen eens weg
willen, dan moet ik mijn auto voor 6 uur al uit de ondergrondse garage halen.''
Zaak muurvast
,,Al sinds 1999 is het gemeentebestuur op de hoogte van dit probleem en al in 2003 besliste
men, uit veiligheidsoverwegingen, geen standplaatsen meer in de Marktstraat toe te staan.
Onlangs stuurde een bewoner nog eens een klachtenbrief, maar de zaak blijft muurvast
zitten'', klaagt Martin Acke, van de CD&V-oppositie.
Volgens SP.A-schepen Rony Schatteman is er langs deze weg geen echt
veiligheidsprobleem: ,,De hulpdiensten doen op maandag regelmatig controles op de
bereikbaarheid van de woningen en een van de marktkramers heeft een sleuteltje van de
veiligheidspalen, zodat hij bij problemen de zaak binnen de kortste tijd kan oplossen en de
straat toegankelijk kan maken.''
,,De inwoners van de Grote Markt hebben eenzelfde probleem met de toegankelijkheid van
hun garage. Daarom kunnen we deze succesvolle maandagmarkt toch niet opdoeken. We
hebben al plaatsen afgebouwd tussen de Marktstraat en de Oostkade, maar als een verkoper
wegvalt zijn er nog steeds nieuwe standhouders die een plaats willen'', legt de schepen uit.
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