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GEMEENTERAAD 
Zitting van 25 januari 2019 
Aanvullende agenda 

 

Mevrouw 
Mijnheer 

 Overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal bestuur, heb ik de eer u mee te delen dat de 
agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 25 januari 2019 om 19:00 uur in de 
gemeenteraadzaal van het stadhuis werd aangevuld met de agendapunten op verzoek van de 
raadsleden. Als bijlage vindt u de aanvullende agenda. 

Hoogachtend 

 

Johan Verhulst 
algemeen directeur 
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OPENBARE ZITTING 

IR 1  Voorstel tot beslissing van raadslid Jef Maes: Petitierecht 

Bondige toelichting 

Feiten en context: 
- Het oude gemeentedecreet bevatte een regeling voor voorstellen van burgers. Echter, 
het nieuwe decreet lokaal bestuur, dat ingaat op 1 januari 2019 geeft daarvoor niet langer een 
uniforme regeling, maar draagt de gemeenten op om daar zelf een reglement voor in te stellen: 
artikel 304 paragraaf 1 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad een beleid 
dient te voeren voor de inspraak en betrokkenheid van burgers met inbegrip van een regeling 
voor de voorstellen van burgers. Paragraaf 5 stelt dat de gemeenteraad bij reglement vorm 
dient te geven aan de voorstellen van burgers evenals (zie paragraaf 4) aan andere vormen van 
burgerinspraak. 
- ‘Meer Democratie vzw’ is een beweging die de burger meer zeggenschap wil geven in 
politiek en maatschappij. “Want echte democratie is productiever, eerlijker, rechtvaardiger en 
gewoon veel leuker!” De vzw startte in de aanloop naar de lokale verkiezingen van 14 oktober 
2018 een kandidatenbevraging rond drie concrete voorstellen voor democratische vernieuwing. 
Maar liefst 5.432 gemeenteraadskandidaten – zowel van PVDA, Groen, NV-A, Open Vld, CD&V, 
sp.a en Vlaams Belang, waaronder bijvoorbeeld Groen-voorzitter Meyrem Almaci en PVDA-
voorzitter Peter Mertens – uit 180 Vlaamse gemeenten beloofden werk te maken van deze 
voorstellen. Alle PVDA Sint-Niklaas-kandidaten beloofden steun aan deze voorstellen van 'Meer 
Democratie vzw'. 
- ‘Meer Democratie vzw’ stelde een kant-en-klaar modelreglement op voor het petitierecht 
(voorstellen van burgers). De vzw liet dit modelreglement nakijken door diverse experts en 
juristen op deugdelijkheid en effectiviteit. Het sluit aan op het nieuwe decreet lokaal bestuur, 
dat op 1 januari aanstaande inging. 

Voorstel van beslissing: 

PVDA stelt voor om het kant-en-klare modelreglement van 'Meer Democratie vzw' omtrent 
petitierecht (voorstellen van burgers) integraal aan te nemen: 

Artikel 1 - Doel 

Een voorstel van de burger bevat een duidelijk omschreven verzoek of vraag aan de 
gemeenteraad. Hij wordt eventueel vergezeld van stukken die de gemeenteraad kunnen 
voorlichten. 
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Artikel 2 - Reikwijdte 

Voorstellen van burgers kunnen alleen betrekking hebben op zaken waarvoor de gemeente 
bevoegd is. 

Artikel 3 – Vereisten  

1. Een voorstel van de burger bevat voorts: 
1. naam, voornaam, woonplaats en geboortedatum van minimaal één 

initiatiefnemer, die tevens inwoner van de gemeente is; 
2. een postadres van de initiatiefnemer(s); 
3. de namen, voornamen, woonplaats en geboortedatum van tenminste 300 

burgers die dit voorstel ondersteunen; 
4. de initiatiefnemer(s) en ondertekenaars dienen inwoner te zijn van de gemeente 

en zestien jaar of ouder te zijn. 

Artikel 4 – Inzameling van steunverklaringen 

De ondersteuningsverklaringen van ondertekenaars kunnen op papieren lijsten worden 
ingezameld of via een elektronische (internet)applicatie. 

Artikel 5 - Indiening 

Voorstellen van burgers worden schriftelijk met aangetekende brief ingediend bij de voorzitter 
van de gemeenteraad die daarvan het college van burgemeester en schepenen op de hoogte 
stelt. 

Artikel 6 - Collegebesluit 

Het college besluit binnen drie weken of het voorstel voldoet aan de vereisten bepaald in 
artikel 2 en 3. 

Artikel 7 – Behandeling door gemeenteraad 

1. Indien het voorstel aan de vereisten voldoet, wordt het geagendeerd voor de 
eerstvolgende gemeenteraadsvergadering die ten minste drie weken plaatsvindt na het 
besluit van het college als bedoeld in artikel 6. 

2. De initiatiefnemer, of één van hen indien het meerdere initiatiefnemers betreft, heeft 
tien minuten spreektijd tijdens deze gemeenteraadsvergadering. De initiatiefnemer kan 
zich laten vergezellen door een persoon naar keuze. 

3. Er is gelegenheid voor de raadsleden om aan de initiatiefnemer vragen te stellen. 
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Artikel 8 – Besluit door de gemeenteraad 

De raad neemt, niet later dan twee maanden na de in artikel 7 bedoelde raadsvergadering, een 
gemotiveerd besluit omtrent het voorstel. De voorzitter van de raad informeert de 
initiatiefnemers hierover schriftelijk. 
Artikel 9 – Opschorting van strijdige gemeenteraadsbesluiten 

Indien een voorstel van de burger raakt aan een door de gemeenteraad of het college te nemen 
besluit, respectievelijk een recent genomen besluit dat nog niet is uitgevoerd, dan wordt dit 
besluit respectievelijk de uitvoering van het besluit hangende de behandeling van het voorstel 
opgeschort. 

IR 2  Interpellatie van raadslid Jef Maes: Van asbesthoofdstad naar asbestveilige stad 

Op 29 november 2017, dus meer dan een jaar geleden, heb ik namens de PVDA aan het 
toenmalige stadsbestuur een voorstel van plan doorgestuurd via mail om van Sint-Niklaas een 
asbestveilige stad te maken. Het voorgestelde plan kunt u terugvinden via deze url: 
https://sintniklaas.pvda.be/van_asbesthoofdstad_naar_asbestveilige_stad_het_10_puntenplan_va
n_pvda. Dag op dag een maand later, op 29 december 2017 ontving ik volgende mail van dhr. 
Burm, adviseur omgeving: "Geachte heer, alvast dank voor onderstaande mail. We zijn het 
10puntenplan aan het bekijken en bespreken. In de loop van januari zal het door het college 
van burgemeester en schepenen nog eens besproken worden, waarna u een antwoord mag 
verwachten. Ik hield eraan u hiervan in kennis te stellen. Mvg, Christof Burm, adviseur 
omgeving afdeling vergunnen en toezicht." 
In bovenstaande mail is januari vermeld, maar geen jaartal. Heeft u nu, ruim een jaar verder, 
een antwoord op het voorgestelde afbouwplan? Er is door de stad Sint-Niklaas een aanvraag 
ingediend bij OVAM voor subsidies in het kader van het asbestafbouwplan van minister 
Schauvliege. Kunt u toelichten wat met deze subsidies zal gebeuren? Welk punt van het 
voorgestelde asbestafbouwplan zal hiermee worden gerealiseerd?  

IR 3  Voorstel tot beslissing van raadslid Jef Maes: Voorstel tot het aanstellen van een 
stadsecoloog 

Feiten en context 

Betwiste vergunningen voor het kappen van waardevolle bomen in het kader van prestige en 
immoprojecten: 
- de eigenaar van het Casinopark kreeg een vergunning van de stad voor het vellen van 22 

hoogstammige bomen, 15 loofbomen, 6 coniferen en 2 zwarte elzen. Dit in het kader van de 
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herinrichting van het park. Als excuus werd aangegeven dat de bomen uitheemse exemplaren 
waren met stabiliteitsproblemen of verminderde conditie (HLN 03/12/2018). Bij nader 
onderzoek blijkt slechts een kleine minderheid van de oude bomen effectief ziek en zijn zeker 
niet alle bomen uitheems. 

- kappen van de meer dan 50 jaar oude sequoia aan Gentse Baan (TV Oost 02/01/2019).  
Bedenkingen bij de hoogdringendheid van het kappen, gezien er volgens experten “geen accuut 
gevaar” was en er een petitie liep met bijna 800  
ondertekenaars. Zie https://www.hln.be/regio/sint-niklaas/-sequoia-is-onnodig-gekaptconclusie-
van-vijf-boomexperten~a77826ee/. 

In een interview (HLN 03/12/2018) verklaarde Daniël Ost: 
- “Helaas is er de voorbije decennia amper aan groenbeheer gedaan in het Casinopark.”- “We 

hadden een prachtig stadspark, maar door een gebrek aan bosbeheer zijn daar de voorbije 
decennia al heel veel waardevolle bomen gesneuveld.” 

De Stad Sint-Niklaas bestelde extern een teleurstellende studie ‘bomenbeleidsplan’ die 25.000 
euro kostte (HLN 06/04/2018). 

Meerdere voornemens van het huidige stadsbestuur tot vergroening (eedaflegging 02/01/2019). 

Slechts 4 op de 10 (42 %) Sint-Niklazenaars wonen op minder dan 800 meter wandelen van 
‘wijkgroen’, zoals een pleintje of park. Ter vergelijking: in Temse is dat 51 % en in Lokeren 63 %, 
allen onder het Vlaamse gemiddelde van 67 %. 

Voornemens van het huidige stadsbestuur tot klimaatneutrale stad (eedaflegging 2 januari 
2019). Echter, 
- N-VA die in Sint-Niklaas aan het roer staat boycot ambitieuzere klimaatambities op Vlaams en 

federaal niveau (De Standaard 13/12/2018); 
- ondanks de ondertekening van het Burgemeestersconvenant in 2012, stijgt de CO₂-uitstoot in 

onze stad sinds 2014 (uitstootgrafiek Waasland Klimaatland). 

Voorbeelden stadsecoloog: 
- Gent heeft reeds meerdere jaren een stadsecoloog. Gent lanceerde als eerste stad in 

Vlaanderen een 'soortenplan' op 16 april 2018. 
- Memorandum Natuurpunt Antwerpen 2018: “Natuurpunt vraagt om de aanstelling van een 

stadsecoloog. De functie van stadsecoloog heeft haar nut al meer dan bewezen in tal van 
steden in binnen- en buitenland. Een stadsbrede werking en bevoegdheid is waarschijnlijk 
meer gediend met het ressorteren onder het kabinet burgemeester.” 

- Nieuw beleidsakkoord (mei 2018) Leiden: “We investeren de komende vier jaar minimaal 7 
miljoen in vergroening van de stad, waardoor er weer bomen in de stad bij zullen komen. Bij 
ieder project wordt vanaf het begin bekeken hoe er zoveel mogelijk vergroend kan worden. 
Daarom neemt de gemeente een stadsecoloog in dienst.” Er zijn ook stadsecologen aan de 
slag in Amsterdam, Den haag, Amersfoort, Delft, Schiedam ... 

https://www.hln.be/regio/sint-niklaas/ontwerper-daniel-ost-reageert-op-commotie-gaan-casinopark-net-op-een-prachtige-manier-vernieuwen-voor-volgende-generaties~aec26391/
https://www.tvoost.be/nieuws/sequoia-langs-gewestweg-in-sint-niklaas-toch-tegen-de-vlakte-71259
https://www.hln.be/regio/sint-niklaas/-sequoia-is-onnodig-gekapt-conclusie-van-vijf-boomexperten~a77826ee/
https://www.hln.be/regio/sint-niklaas/-sequoia-is-onnodig-gekapt-conclusie-van-vijf-boomexperten~a77826ee/
https://www.hln.be/regio/sint-niklaas/-sequoia-is-onnodig-gekapt-conclusie-van-vijf-boomexperten~a77826ee/
https://www.hln.be/regio/sint-niklaas/ontwerper-daniel-ost-reageert-op-commotie-gaan-casinopark-net-op-een-prachtige-manier-vernieuwen-voor-volgende-generaties~aec26391/
https://www.hln.be/regio/sint-niklaas/-bomenbeleidsplan-mocht-ambitieuzer~ad83ae64/
http://www.standaard.be/cnt/dmf20181212_04029610
https://waaslandklimaatland.be/uitstootgrafiek/
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Voorstel: 
Gezien de betwiste vergunning voor het kappen van waardevolle bomen, het gebrekkige 
bosbeheer op ons grondgebied, de voornemens tot vergroening en een objectieve evaluatie van 
het klimaatplan nodig is, stelt de PVDA voor om net als in andere steden een onafhankelijke 
stadsecoloog aan te stellen. De stadsecoloog coördineert alle initiatieven en werkt een 
geïntegreerd beleid uit (o.a. klimaatplan, groenplan, groennorm, soortenplan, bomenplan, 
bosbeheer, waterbeheer, …). Belangrijk hierbij is de participatie van de inwoners van onze stad 
en de samenwerking met (lokale) natuur- en milieuorganisaties. De stadsecoloog moet 
onafhankelijk kunnen werken zonder enige druk vanuit het stadsbestuur en moet serieus 
worden genomen. Hiervoor stelt de PVDA voor dat de functie rechtstreeks onder de 
bevoegdheid van de burgemeester valt. Indien door het schepencollege wordt afgeweken van 
de adviezen van de stadsecoloog, is een goede argumentatie aan de gemeenteraad verplicht. 

Niet-exhaustief overzicht van taken van de stadsecoloog (op basis van voorstel Natuurpunt): - 
coördineren stedelijk beleid rond klimaatrobuustheid, vergroening, bosbeheer, waterbeheer en 
biodiversiteit; 
- toezienop de implementatie van het beleid (klimaatplan, groenplan, groennorm, soortenplan, 

bomenplan,…) en op regelmatige basis aan de gemeenteraad rapporteren over de vooruitgang; 
- adviesverlening rond ecologische kansen en uitdagingen in stedelijke ruimtelijke 

ordeningsdossiers en borg staan voor behoud of verbetering van ecologische functies in het 
plangebied; 

- beter afstemmen van ecologische acties tussen de plannende stadsadministraties en de 
beherende; 

- bundelen en communiceren van kennis rond stadsecologie; 
- coördinatie samenwerking met natuur- en milieuorganisaties; 
- organiseren van participatiemomenten rond thema’s biodiversiteit, vergroening en 

klimaatadaptatie; 
- ontwikkelen van een stedelijke visie op ecologie en de rol daarvan in het leven van de Sint-

Niklazenaar. 

  

IR 4  Voorstel tot beslissing van raadslid Jef Maes: Voorstel tot livestreaming van de 
gemeenteraad 

Om de kloof tussen de burger en het stadhuis kleiner te maken, stelt de PVDA voor om de 
gemeenteraad vanaf nu via livestreaming toegankelijk te maken voor alle burgers. Op die 
manier willen we iedere Sint-Niklazenaar nauwer betrekken bij het stadsbeleid, zonder dat ze 
daarvoor de gemeenteraadszittingen moeten bijwonen. Dat gebeurt al in andere centrumsteden 
zoals Antwerpen, Kortrijk, Oostende en Leuven. De opnames worden ook achteraf ter 
beschikking gesteld van de burgers via de website van de stad. Ook in het Vlaams Parlement 
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zijn alle zittingen van het parlement en de commissies te volgen via internet. Als dit kan voor 
de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad, dan moet dit ook kunnen voor de 
reguliere vergaderingen van de gemeenteraad. 
 
 
 
IR 5  Motie/voorstel tot beslissing van raadslid Jef Maes: Invoering armoedetoets 

Bondige toelichting 

Feiten en context: 
- De lokale armoedebarometer van Decenniumdoelen zet alle knipperlichten op rood. 
Sint-Niklaas krijgt een alarmerend rapport voorgeschoteld. De barometer vestigt de aandacht op 
drie decenniumdoelen die voor onze stad zijn vastgelegd: het halveren van de kinderarmoede, 
het halveren van de werkloosheid en het bereiken van een objectief rond sociale woningen. 
Voor alle drie de uitdagingen loopt Sint-Niklaas fors achterop. Decenniumdoelen stelt vast dat 
in onze stad een duale samenleving ontstaat. Er is een groeiende kloof tussen wie in deze stad 
een plaats heeft en wie er nauwelijks het hoofd boven water kan houden. 
- Sint-Niklaas staat naast Gent en Ronse als enige Oost-Vlaamse stad in het rood 
aangeduid op de armoedekaart. Armoede is in Sint-Niklaas uitgegroeid tot een dramatisch 
probleem. Het moet dan ook bovenaan de politieke agenda staan. 
- Wat de kansarmoede bij jonge kinderen betreft, zou Sint-Niklaas naar 2,8 % moeten 
evolueren, een halvering van de Kind en Gezin-indicator in 2005. Maar de Kind en Gezin-
indicator voor Sint-Niklaas toont sinds 2010 een snel stijgende trend tot 22 % in 2017. Dus 
meer dan één kind op vijf leeft vandaag in kansarmoede. Vanaf 2005 is er zestien procentpunt 
bijgekomen! Voor de stadskern (zonder de deelgemeenten) zijn de cijfers nog dramatischer, 
namelijk 26 % (één op vier) 
- Vandaag hebben 1.865 stadsgenoten te maken met betalingsachterstand, een cijfer dat 
sinds 2011 gestaag blijft groeien. Onze stad telt een 940-tal gezinnen die moeten leven van 
een armzalig leefloon. In 2017 zijn er 731 ouderen die moeten overleven met een armzalige 
inkomensgarantie (IGO). 
- De laatste vier jaar blijft het werkloosheidscijfer nagenoeg stabiel rond 9,8 %. Het 
decenniumdoel ligt op 4,4 %, dat is minder dan de helft. Werkloosheid leidt tot hogere risico’s 
op armoede. 
- Het aantal rechthebbenden op een zorgpremie geeft een richting aan die het 
welzijnsbeleid de stad Sint-Niklaas zou moet voeren. Het aantal rechthebbenden ouderen (+65 
jaar) stijgt van meer dan 2600 personen in 2011 tot bijna 3000 personen in 2015. 
- In 2017 verlieten 2.480 jongeren de school met twee jaar achterstand. Zij hebben het 
heel moeilijk op de arbeidsmarkt. 
- Wat betreft sociale huisvesting, ligt het streefcijfer van Decenniumdoelen voor Sint-
Niklaas op 2.745 woningen. Van dat cijfer zijn we nog 876 woningen verwijderd. Gevolg 
daarvan is dat de huurprijzen in Sint-Niklaas elk jaar de hoogte in gaan. 45 % van de huurders 
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moet meer dan 30 % van hun inkomen besteden aan woonlasten en komt daardoor vaak in 
armoede terecht. Dat is bijna één op twee huurders! 
- In een bevraging uitgevoerd door de PVDA begin 2018 hebben we bij de Sint-
Niklazenaren gepolst waarvan zij het meest wakker liggen. Uit deze bevraging is gebleken dat 
armoede het eerste punt is waar de Sint-Niklazenaren van wakker liggen. Niet minder dan 43 % 
van de ondervraagden schoof de toenemende armoede in de stad als grootste bekommernis 
naar voor. - De voorbije weken heeft de PVDA een petitieactie gevoerd onder de bevolking met 
de vraag of ze het eens is dat het nieuwe stadsbestuur de armoede als prioritair punt moet 
aanpakken. Op de diverse kerstmarkten hebben in vaak moeilijke weersomstandigheden niet 
minder dan 800 mensen onze petitie ondertekend. Hiermee zetten ze onze vraag om armoede 
prioritair aan te pakken, kracht bij. 
- Meer informatie: https://www.decenniumdoelen.be/lokale-armoedebarometer-licht-
knippertoranje/. 

Voorstel van motie: 

De gemeenteraad bijeen in zitting op 25 januari 2019, stelt voor om het probleem van de 
toenemende armoede in onze stad prioritair aan te pakken in alle beleidsdomeinen. Als 
instrument om deze problematiek prioritair aan te pakken, stellen we voor dat het college van 
burgemeester en schepenen een armoedetoets uitwerkt. 
De belangrijkste doelstelling van de armoedetoets is het in beeld brengen van de impact die een 
beleidsinitiatief al dan niet heeft op mensen in armoede en/of op mensen met een verhoogd 
armoederisico zodanig dat de beleidsbeslissing, waar nodig en mogelijk, kan bijgestuurd of 
herzien worden en toetst eveneens af in welke mate een maatregel zo automatisch mogelijk 
kan worden ingezet De armoedetoets is dus een instrument om te verhinderen dat het beleid 
bijdraagt tot meer armoede of ongelijkheid. Het vormt een actief middel in  
armoedevermindering/-bestrijding. (zie http://www.netwerktegenarmoede.be/armoedetoets ) 
Een armoedetoets is het resultaat van een participatief proces waarbij stadsdiensten, in dialoog 
met andere actoren, het beleid bij het ontwerp van een beslissing screenen op de mogelijke 
impact die het zal hebben op armoede, op mensen in armoede of op ongelijkheid die tot 
armoede kan leiden. Die andere actoren zijn organisaties of mensen die over ervaringskennis 
beschikken zoals Polsslag, de koepel van armoedeorganisaties en organisaties of mensen die 
over wetenschappelijke kennis beschikken. Bij nieuwe of wijzigende regelgeving moet in het 
kader van de armoedetoets ook nagegaan worden of eventuele rechten automatisch toegekend 
kunnen worden. 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd om deze toets in detail uit te 
werken in overleg met het middenveld en voor te leggen aan de gemeenteraad. 

  

  

https://www.decenniumdoelen.be/lokale-armoedebarometer-licht-knippert-oranje/
https://www.decenniumdoelen.be/lokale-armoedebarometer-licht-knippert-oranje/
https://www.decenniumdoelen.be/lokale-armoedebarometer-licht-knippert-oranje/
http://www.netwerktegenarmoede.be/armoedetoets
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IR 6  Interpellatie van raadslid Marc Huys: Problematiek fietsstraten 

Het concept 'fietsstraat' is lovenswaardig. Echter, zoals het wordt toegepast in Sint-Niklaas, 
biedt de straat onvoldoende veiligheid aan de fietsers. 
Enkele vragen : 
- Laat het college van burgemeester en schepenen onderzoeken, in eigen beheer of door 
derden, op welke manier de veiligheid van de fietsers in de fietsstraat kan worden verhoogd? - 
Wat met de handhaving? 

IR 7  Interpellatie van raadslid Anneke Luyckx: Communicatie/participatie bij initiatieven 
door derden 

Tijdens een vorige gemeenteraadszitting vond ik enkele uitnodigingen voor nieuwjaarsrecepties 
op mijn bank. Door de opmaak van deze uitnodigingen lijkt het alsof de stad organisator is van 
deze manifestaties. Bij nadere lezing blijkt echter dat die initiatieven uitgaan van de 
buurtwerking in enkele wijken. Telkens echter is schepen Heyrman de verantwoordelijke 
uitgever. 
Graag een antwoord op volgende vragen : 
- Gaan deze initiatieven nu uit van private personen of van de stad? 
- Indien van private personen: waarom is de schepen dan verantwoordelijk uitgever van de 

kaarten en heeft de stad dan controle over de eventuele andere partners/sponsors? 
- Op welke manier is de stad deelgenoot van deze en zijn er nog andere wijken of buurten die 

door de stad op dezelfde manier ondersteund worden? 
- Aan welke criteria moeten wijken of buurten voldoen om op dezelfde wijze ondersteund te 

worden door de stad? 

IR 8  Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Organisatie donderdagse markt 

Reeds geruime tijd stellen we vast dat een groot gedeelte van de houten 'promenade' rond de 
Grote Markt wordt ingenomen door marktkramers die hun waren daar uitstallen. Deze delen zijn 
dan ook niet altijd gemakkelijk bereikbaar voor de marktbezoekers. Kan best zijn dat deze 
ingenomen ruimte betaald wordt maar dat is nooit de bedoeling geweest van deze promenade. 
Tevens merken we op dat er 'gaten vallen' op de markt, die structureel of niet, niet opgevuld 
geraken. 
Graag een antwoord op volgende vragen : 
- Wordt de ingenomen ruimte op de promenade betaald en op welke basis? 
- Wie heeft indertijd de formele beslissing genomen dat deze ruimte als zodanig kon worden 

ingenomen? 
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- Is de schepen met mij akkoord dat deze promenade terug aan de bezoeker moet worden 
gegeven en dus moet vrijgemaakt worden? 

- Zijn er structurele problemen bij het volledig opvullen van de markt? 
- Is er een lijst van kandidaten om naar onze donderdagse markt te komen met hun producten?- 

Wie beslist daarover? De schepen, de marktleider, het college, de marktcommissie? 
- Deze marktcommissie is samengesteld uit marktkramers. Als deze inspraak heeft in de al dan 

niet aanvaarding van nieuwe kramen, is dat deontologisch verdedigbaar en zoekt men dan niet 
beter een andere manier? 

 
 
IR 9  Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Evaluatie evenementen 

Twee maanden geleden ondervroeg ik het college van burgemeester en schepenen naar het 
uitblijven van een evaluatie van diverse evenementen. Sommige van deze nog niet 
geëvalueerde evenementen zijn al opnieuw doorgegaan, andere zijn in volle voorbereiding. Het 
lijdt geen twijfel dat over sommige evenementen opmerkingen kunnen en moeten gemaakt 
worden. Sommige op stapel staande evenementen ontlokken nu zelfs al gemor (cf. Belsele 
kermis). Vragen : 
- Is de schepen akkoord dat er geen definitieve beslissingen over op stapel staande 

evenementen worden getroffen voor de gemeenteraad inzage heeft gekregen en heeft 
gedebatteerd over de evaluatie van vorige editie(s)? 

- Wanneer krijgen we in commissie de volledige en gedetailleerde evaluaties van 2017/2018? 

IR 10  Interpellatie van raadslid Freyja De Rycke: Hondenweides 

Mijn uitgangspunt is een stuk grond achter domein stadion Puyenbeke en het scoutslokaal Sint-
Vincentius. Dit perceel wordt nu gebruikt als hondenweide. Het is echter nergens als zodanig 
aangeduid en er is ook geen reglement voorhanden en zichtbaar. Wel staan er drinkbakken en is 
er een zak voor afval. De omheining is echter in erbarmelijke toestand waardoor de honden 
kunnen ontsnappen of zich zelfs verwonden aan stukken uitstekend metaal van de omheining. 
Mijn vragen: 
- Wie is de eigenaar van de weide? De stad of private personen of organisaties? 
- Indien de overheid: wie controleert dit perceel en de uitrusting? 
- Moet er geen duidelijk reglement en bewegwijzering worden aangebracht? 
- Wat met incidenten: zijn de hondeneigenaren hiervoor verzekerd? De stad? Derden? 
- Waar zijn er in onze stad nog hondenweides? 
- Hoe is/wordt dit bekend gemaakt? 
- Heeft de schepen de aanleg van bijkomende weides voorzien en zo ja: waar, zo neen: waarom 

niet? 
- Aan welke voorwaarden moet een hondenweide juist voldoen ? 
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IR 11  Interpellatie van raadslid Roland Pannecoucke: Problemen Eigenlostraat 

De klachten en vragen die ons bereiken uit vernoemde straat en buurt zijn legio. Er is sprake 
van wateroverlast en het gedeeltelijk ontbreken van een voetpad. 
Bij felle regen is er nauwelijks of geen afwatering en staat de rijweg onder water. Wagens onder 
de modder zijn daar dus geen uitzondering. 
Deze toestand duurt reeds meer dan vijf jaar en er wordt niets aan gedaan. Riolen ontbreken. 
Glasbreuk door steenslag veroorzaakt door verkeer! 
Mijn vraag: 
Wanneer voorziet de schepen de aanpak van deze problemen en tegen wanneer zullen ze 
volledig zijn opgelost? 


