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BALEN JAARMARKT AFGELAST OM BEGRIJPELIJKE REDENEN 
VLAAMS BELANG VRAAGT ONDERZOEK OM BALEN JAARMARKT OP LATER TIJDSTIP TE LATEN 
PLAATSVINDEN 
  
Vandaag viel de definitieve beslissing om Balen Jaarmarkt niet te laten plaatsvinden eind deze 
maand. De snelle verspreiding van het coronavirus – met meer dan 300 besmettingen in België en 3 
dodelijke slachtoffers tot op heden – is hiervoor de reden. Onze fractie vindt de beslissing van het 
gemeentebestuur dan ook een verstandige beslissing en de enige correcte beslissing die kon 
genomen worden. 
 
Doordat de federale overheid het nalaat om doortastende beslissingen te nemen en blijft 
aanmodderen met hygiënische tips en een halfslachtig advies om (indoor)evenementen van meer 
dan 1000 aanwezigen niet te laten plaatsvinden, komt de druk voor het nemen van efficiënte 
maatregelen volledig op de schouders van de burgemeesters te liggen. Dit is voor het Vlaams Belang 
onaanvaardbaar en het toont bovendien de chaos en onbestuurbaarheid aan die deze noodregering 
met zich meebrengt. 
 
Uiteraard betreurt onze fractie het afgelasten van het grootste evenement van het jaar in Balen-
Olmen. Maar tegelijkertijd begrijpen we volkomen de genomen beslissing. Om de feestvreugde toch 
niet helemaal te drukken, zal onze fractie tijdens de volgende gemeenteraad aan het 
gemeentebestuur vragen of ze willen onderzoeken of Balen Jaarmarkt en Olmen Jaarmarkt (waarvan 
we vermoeden dat deze ook zal afgelast worden) op een later tijdstip kunnen plaatsvinden. 
 
Foorkramers zien deze evolutie vanzelfsprekend met lede ogen aan en sommigen spreken over 
enorme financiële katers. Zij zijn uiteindelijk de grootste slachtoffers van de afgelasting van 
jaarmarkten, kermissen en foren. En ook de vele verenigingen en zelfstandigen die ieder jaar 
uitkijken naar Balen Jaarmarkt moeten hiervan ongewild de gevolgen dragen, net als de duizenden 
bezoekers. Daarom hoopt het Vlaams Belang dat er op een later tijdstip dit jaar een datum kan 
gevonden worden om alsnog Balen Jaarmarkt te laten plaatsvinden. 
 
Met vriendelijke groeten 
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