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Interpellatie van mevr. De Brouwer: Beestenmarkt van Sint-Job 

 
Mevr. De Brouwer wil enkele minder positieve aspecten van de jaarmarkt van Sint-Job onder de aan-

dacht brengen: 
- Men wil minder auto's maar er wordt een prijs voor de mooiste "bling bling" auto uitgereikt. 
- Sommige stands (brood bakken en cosmetica) zijn ongepast. De nadruk moet liggen op lokaal, 

ecologisch en biologisch. 
- Het dierenleed: de ponymanege waar de dieren de hele dag door rondjes moeten draaien in een 

hels lawaai en dieren die op elkaar samengepakt staan of in te kleine kooien moeten zitten. 
 
Mevr. De Brouwer verzoekt het college na te denken over het volgende: 
- de noodzaak om dieren op aangepaste plaatsen te zetten, ver van de luidruchtige stands; 
- de noodzaak om dieren de nodige bewegingsruimte te geven, wat impliceert dat de ponymanege 

verboden wordt. 
 
De voorzitter antwoordt dat de jaarmarkt al enkele bezorgdheden van mevr. De Brouwer heeft aange-

pakt en dat verbetering nog altijd mogelijk moet zijn. De landbouwprijskamp is sinds 2016 geschrapt om 
budgettaire redenen. De voorzitter vindt dat de tentoonstelling van buitengewone voertuigen geen afbreuk 
doet aan de jaarmarkt. De stands in de Sint-Jobsesteenweg worden beheerd door een verantwoordelijke die 
waakt over een divers aanbod. Sinds 2016 zijn er twee samenwerkingen om de lokale bio-economie te sti-
muleren: artisanaal brood en natuurlijke cosmetica. Tijdens elke editie van de jaarmarkt zijn er ook nieuwig-
heden in dit perspectief.  

 
De voorzitter begrijpt dat de ponymanege ongerustheid opwerkt. Hij benadrukt dat de manegever-

antwoordelijke steeds waakt over het welzijn van de dieren. Het gewest heeft een ordonnantie goedgekeurd 
waardoor ponymaneges vanaf 2019 verboden zullen zijn. Hoewel de overeenkomst met de ponyeigenaar 
ook 2018 omvat, zal het college bekijken of er vroegtijdig een einde aan gesteld kan worden.  

 
In het programma van de jaarmarkt probeert de gemeente altijd spontane initiatieven te integreren 

die de nodige aandacht verdienen. 
 
Mevr. De Brouwer vindt dat het programma uitgebreid kan worden met sensibilisering rond minder-

validen of personen met een beperkte mobiliteit. Vluchtelingen die door het Rode Kruis opgevangen worden, 
zouden eveneens aan de markt kunnen deelnemen om een band met de bevolking te ontwikkelen. 


