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Vraag gericht aan:
beide 
  
Betreft (onderwerp): 
Stilzwijgen Provinciebestuur en gouverneur betreffende problematiek grensovergang Nederland 
  
Duiding provinciaal belang van de vraag: 
Voor vele Oost-Vlamingen die aan de grens met Nederland wonen en voor Nederlanders die vlak
bij Oost-Vlaanderen wonen is de huidige regelgeving betreffende het oversteken van de grens
bijzonder onduidelijk. Een transparante communicatie vanwege de Federale overheid is er niet: het
valt op hoe doof minister Pieter De Crem blijft over de richtlijnen die de Europese Unie op 13 mei
heeft uitgevaardigd betreffende het opnieuw openstellen van de grenzen. Met de heropening van de
scholen wordt de situatie nog prangender. Immers, heel veel Nederlandse kinderen gaan in
Oost-Vlaanderen naar school. Met de huidige regelgeving riskeren ouders die hun kinderen over de
grens naar school voeren een boete, en dat kan toch niet de bedoeling zijn. De Provincie Limburg
blijft niet bij de pakken zitten. Waarnemend Gouverneur van de Provincie Limburg Michel Carlier
doet zijn uiterste best om het leven van zijn provinciegenoten te vergemakkelijken en roept op om
duidelijkheid te scheppen in deze bijzonder verwarrende situatie. Ook werd er reeds een petitie
getekend door meer dan 5000 grensbewoners, waaronder door de Limburgse gouverneur en diverse
burgemeesters. Maar blijkbaar worden er in deze tijden ook platte politieke spelletjes gespeeld,
want je gelooft het of niet: de Limburgse gouverneur werd door Minister De Crem reeds
teruggefloten. Ook andere Provincies zitten niet stil. Ook Gedeputeerde Luc Gillard van de
Provincie Luik, tevens voorzitter van de Euregio Maas-Rijn, roept op tot duidelijkheid. Echter, van
de Oost-Vlaamse deputatie horen we de laatste dagen en weken niets. Ook onze waarnemend
Oost-Vlaamse Gouverneur hult zich in een angstvallig stilzwijgen. Ik begrijp dit niet, want door het
sluiten van de grens ontstonden onnoemelijk veel problemen voor de inwoners van de grensstreek.
En waar er vanuit de provincies Limburg en Luik, zowel gouverneurs, gedeputeerden als
burgemeesters, de lobby op volle toeren laten draaien om de grens te openen en de soms letterlijke
obstakels weg te halen voor haar inwoners, blijft het vanuit Oost-Vlaanderen doodstil. De
Provincie Oost-Vlaanderen -en ook de waarnemend gouverneur, hebben hier een belangrijke stem
naar hun inwoners toe en ook ten opzichte van zij die van over de landsgrenzen hier komen werken
of naar school gaan. Een uitspraak, een standpunt of zelfs maar een opmerking over de huidige
situatie vanuit het provinciebestuur zou voor veel inwoners al het gevoel geven dat hun
bezorgdheden gehoord worden en niet worden genegeerd. Het gevoel in de steek gelaten te worden
is het sentiment wat er vandaag leeft onder de grensbewoners. En dit is extra zuur omdat de
grensopening voor hen geen toeristische of recreatieve motieven heeft, maar juist de dagdagelijkse
bekommernissen belemmert zoals de letterlijke scheiding van families. En dit kan je letterlijk
nemen: het onvermogen om vanuit de voordeur of tuin op 1,5m dag te zeggen tegen je eigen
kinderen, kleinkinderen, ouders of grootouders. 
  



Concrete vragen:
Kan de Provincie Oost-Vlaanderen bij monde van de Deputatie en de Gouverneur een publieke
oproep doen aan de hogere overheden om duidelijkheid te scheppen betreffende de regels rond het
openen van de grens met Nederland? 
  


