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GEMEENTERAAD
Zitting van 22 maart 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 22 maart 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 Interpellatie van raadslid Filip Herman: Parkeer- en zorgsticker als hulp voor 
hulpverleners uit Sint-Niklaas

Hulpverleners uit onze stad kunnen nu al voor honderd EUR een jaarabonnement aankopen om 
overal op ons grondgebied te parkeren tijdens hun zorgverlenende activiteiten. Nu is het zo dat 
er soms plaatsen en straten zijn waar op dat moment geen plaats is om reglementair te 
parkeren. Daarom lijkt het me een optie dat bewoners van onze stad een 'Parkeer- en 
zorg'sticker kunnen aanbrengen aan hun woonst of garagepoort om op die manier aan te geven 
dat je als bewoner tijdelijk uw oprit of plaats voor uw garagepoort ter beschikking wil stellen 
voor dokters, thuisverplegers, kinesisten en andere hulpverleners.

IR 2 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Toekomst van de voetbalsport in het 
algemeen in Sint-Niklaas en van sportcentrum Puyenbeke in het bijzonder na de  
beslissing van Waasland Beveren

De beslissing van Waasland Beveren om eenzijdig een einde te stellen aan de erfpacht heeft zo 
zijn gevolgen. In eerste instantie voor de paar honderd jeugdspelers die op straat komen te 
staan.
Graag wil ik van het college van burgemeester en schepenen vernemen hoe ze met deze 
beslissing omgaan, wat men vanuit de stad van plan is om een en ander in goede banen te 
leiden.
Wat wordt de rol van Puyenbeke in de onmiddellijke toekomst en is er mogelijkheid en heeft 
het zin om een globaal 'voetbaldebat' te voeren op stedelijk en zelfs regionaal vlak?

IR 3 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Nieuwe horecacoach?

We vernemen onrechtstreeks en via de pers dat er een nieuwe horecacoach is. We stellen ons 
hierbij enkele vragen.
- Wat is er gebeurd met de vroegere horecacoach?
- Welke procedure heeft men gevolgd om tot een nieuwe coach te komen?
- Waarom werd de gemeenteraad daar niet formeel over ingelicht, noch over de vacature, noch 
over de aanstelling?
- Als er al een collegebeslissing zou zijn, waar en wanneer is die genomen?
- Wat is de taakstelling van de nieuwe coach en welk statuut heeft zij exact?
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IR 4 Interpellatie van raadslid Christel Geerts: Van parkbos naar spelfaciliteit?

Op 4 maart lazen we in de krant dat de stad Sint-Niklaas het nieuw aangeplante deel van het 
stadspark gaat inrichten als grote, avontuurlijke speelplek.
De bevoegde schepenen stellen dat : "We gaan het bos (ruimte tussen het fietspad en de 
Moerlandstraat) openstellen en omvormen tot een grote, avontuurlijke speelzone", aldus 
schepen voor Jeugd Bart De Bruyne en schepen voor Natuur Wout De Meester. Graag willen we 
dit punt besproken zien. 

IR 5 Voorstel tot beslissing van raadslid Johan Uytdenhouwen: Herziening en opheffing 
verouderde voorschriften bpa’s en gemeentelijke rup’s (art. 7.4.4/1 Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening)

Het Decreet van 8 december 2017 wijzigde de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening grondig via 
een trein aan nieuwe maatregelen en instrumenten. Het decreet is dan ook beter bekend onder 
de benaming “Codextrein”.
Die 'Codextrein' voerde onder meer een nieuw artikel 7.4.4/1 in dat voorziet in een 
vereenvoudigde procedure tot wijziging van verouderde stedenbouwkundige voorschriften van 
bpa’s en gemeentelijke rup’s. 
Deze versoepeling kadert in een streven naar meer ruimtelijk rendement. Het verhogen van het 
ruimtelijk rendement betekent dat we meer gaan doen met het reeds ingenomen ruimtebeslag 
en dus nieuw bijkomend ruimtegebruik gaan afremmen ter vrijwaring van resterende (groene) 
open ruimte.
Het nieuwe artikel 7.4.4/1 is één van de vele nieuwe instrumenten die zorgvuldig ruimtegebruik 
op korte termijn wil stimuleren. 
Het was echter wachten op een uitvoeringsbesluit om dit artikel effectief uitvoerbaar te maken 
en in werking te laten treden. Dit is nu het geval.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2019, gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad van 25 februari jongstleden, geeft uitvoering aan de nieuwe regeling en doet deze in 
werking treden vanaf 7 maart 2019. 
Het hoeft geen betoog dat gemeenten hierdoor een belangrijke hefboom in handen krijgen om 
op een soepele manier met de kam door de vele verouderde voorschriften van hun bpa’s en 
rup’s te gaan en deze, waar dit ruimtelijk verantwoord is, aan te passen aan hedendaagse, 
kwalitatieve en duurzame inrichtingsprincipes.
In de memorie van toelichting bij de decreetswijziging worden een aantal voorbeelden gegeven 
van ingrepen die al dan niet onder het toepassingsgebied van de nieuwe regeling vallen en die 
de mogelijkheden van deze nieuwe regeling goed inzichtelijk maken.
Volgende ingrepen zijn mogelijk met de soepelere planwijziging:
- voorschriften over bouwdieptes of bouwhoogtes wijzigen of opheffen; 
- bouwen in tweede orde toelaten (begeleid door voorwaarden zodat het slechts gebeurt waar 
dit ruimtelijk verantwoord is) – dit heeft immers betrekking op de in de lijst vermelde thema’s 
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“inplanting van constructies”, “tuinzones” of 'binnenplaatsen'; 
- voorschriften over dakvorm en dakbedekking schrappen; 
- aan het wonen verwante functies toelaten in een tot dan toe louter residentiële woonwijk 
(winkels voor dagelijkse aankopen, horeca …); 
- volumebeperkingen en bepalingen over gevelmaterialen aanpassen of opheffen om 
isolatiemaatregelen mogelijk te maken; 
- zonevreemdheid van bestaande vergunde of vergund geachte gebouwen of functies in 
gebouwen opheffen. 

Volgende ingrepen behoren niet tot het toepassingsgebied van de soepelere 
planwijzigingsprocedure: 
- een voormalige industriële site, in het gewestplan bestemd als industriegebied en meer 
gedetailleerd geordend door een bpa, herbestemmen tot woonomgeving (afwijking van de 
gewestplanvoorschriften is niet toegelaten); 
- gronden in een bpa of (gemeentelijk) rup aangeduid als buurtparkje of sportveld, bebouwbaar 
maken (inkrimping van de oppervlakte aan openbare groen- of recreatievoorzieningen).
We stellen vast dat onze stad maar liefst achtendertig nog geldende oude bpa’s heeft waarvan 
de laatste wijzigingen dateren van 2008 en 2009, maar sommige ook teruggaan tot 2006 en 
2005. De inrichtingsvoorschriften van deze bpa’s zijn dus allemaal minstens tienjaar oud.
Wat gemeentelijke rup’s betreft, staat de teller op het Sint-Niklase grondgebied op 
vijfentwintig. Ook hier gaan de eerste rup’s terug tot 2009 zonder dat deze intussen gewijzigd 
zijn.
Er dient zich dus voor het ruimtelijk beleid van onze stad een uniek moment aan om over te 
gaan tot een screening en evaluatie van de actualiteit van de inrichtingsvoorschriften van onze 
gemeentelijke rup’s, maar vooral van onze vele nog geldende verouderde bpa’s. Het is hoog tijd 
voor een versoepeling van al te strakke inrichtingsvoorschriften binnen bpa’s waar dit ruimtelijk 
verantwoord is en kan bijdragen tot een hoger ruimtelijk rendement. Deze oefening tot 
optimalisering binnen het bestaande ruimtebeslag, vermijdt de aansnijding binnen onze stad 
van bijkomende open ruimte voor bewoning, industrie of nijverheid, minstens stelt dit de 
noodzaak van zo’n aansnijding zo lang mogelijk uit.
De pas in werking getreden nieuwe regeling biedt onze stad de opportuniteit om met 
het ruimtelijk beleid de weg in te slaan van een duurzaam en kwalitatief ruimtegebruik, in 
afwachting van de opmaak van een nieuw Gemeentelijk Ruimtelijk Beleidsplan ter vervanging 
van het verouderde Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan uit 2006.

Voorstel tot beslissing:

De gemeenteraad beslist:

Aan het college van burgemeester en schepenen de instructie te geven om van haar nieuw 
decretaal initiatiefrecht op grond van artikel 7.4.4/1 Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening gebruik te maken en nog tijdens dit kalenderjaar aan de gemeenteraad een 
gemotiveerde screeningsnota voor te leggen van verouderde stedenbouwkundige voorschriften 
van bijzondere plannen van aanleg (bpa's) of gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringplannen 
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(rup's) die voor herziening of opheffing in aanmerking komen.
Aan het college van burgemeester en schepenen tevens de opdracht te geven om in deze 
screeningsnota een toegelicht voorstel van herziening van verouderde voorschriften te 
formuleren, met nieuwe stedenbouwkundige voorschriften die het ruimtelijk rendement en de 
ruimtelijke kwaliteit verhogen binnen het plangebied van de hiervoor in aanmerking komende 
bpa's en gemeentelijke rup's zodat de herzieningsprocedure van art. 7.4.4/1 VCRO effectief kan 
worden opgestart.

IR 6 Interpellatie van raadslid Kris Van der Coelden: Voetbal - aangekondigd vertrek 
Waasland Beveren in Puyenbeke

Via de pers vernamen we dat Waasland Beveren zijn jeugdwerking op de terreinen van 
Puyenbeke wil stopzetten. Dit roept een aantal vragen op die we aan het college van 
burgemeester en schepenen zouden willen voorleggen.

IR 7 Interpellatie van raadslid Kris Van der Coelden: Paddenschoothof - opportuniteiten

Het Paddenschoothof staat al een tijdje te koop. Dat biedt opportuniteiten om tegemoet te 
komen aan de behoefte aan openbaar groen in de buurt. We maakten hierover begin maart een 
nota over aan het stadsbestuur, waarover we graag in de gemeenteraad het debat zouden 
aangaan. 

IR 8 Interpellatie van raadslid Karel Noppe: Digitalisering en modernisering van de 
burgerlijke stand

Vanaf 31 maart 2019 wordt de nieuwe regelgeving rond de burgerlijke stand van kracht. Met de 
oprichting van de DABS (Databank voor Akten van de Burgelijke Stand) zullen akten voortaan op 
elektronische en uniforme wijze aangemaakt en gearchiveerd worden in een centraal register. 
Toegankelijkheid en gegevensuitwisseling staan daarbij voorop. Graag had ik hier twee zaken 
over bevraagd. Ten eerste, is de Stad Sint-Niklaas goed voorbereid op de implementatie van 
deze nieuwe manier van werken? En ten tweede, welke impact zal de regelgeving in de praktijk 
hebben op de burgers? 

IR 9 Interpellatie van raadslid Jef Maes: Vragen bij de infovergaderingen rond diftar

Op diverse plaatsen heeft het stadsbestuur in samenwerking met MIWA 
informatievergaderingen georganiseerd rond de invoering van diftar. Naar aanleiding van deze 
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vergaderingen en wat daar werd opgemerkt, wens ik een aantal vragen te stellen aan het 
stadsbestuur. 

IR 10 Interpellatie van raadslid Gaspard Van Peteghem: Asweide Heimolen

Het college van burgemeester en schepenen heeft een bouwvergunning goedgekeurd om de 
asweide op Heimolen om te spitten.
Wat is hier de bedoeling van?                                                       

IR 11 Voorstel tot beslissing van raadslid Jef Maes: Voorstel tot het bestellen van een studie 
rond gratis openbaar vervoer

Feiten en context:

Klimaatprotesten:
- Al meer dan twee maanden komt ‘Youth for Climate’ wekelijks op straat voor een ambitieuzer 
klimaatbeleid.
- Vrijdag 15 maart was er ook de allereerste internationale klimaatstaking ‘Global Strike for 
Future’, waarbij er betogingen plaatsvonden in meer dan 80 landen.
- In Sint-Niklaas vond op initiatief van ‘Youth for Climate Waasland’ de tweede klimaatbetoging 
plaats.
Uitstootgrafiek Waasland Klimaatland (https://waaslandklimaatland.be/uitstootgrafiek/ )
- De uitstoot van ‘mobiliteit (zonder snelwegen)’ bedraagt in Sint-Niklaas meer dan 30 % van de 
totale CO₂-uitstoot.
- De CO₂-uitstoot in onze stad stijgt sinds 2014, ondanks de belofte van het stadsbestuur om de 
CO₂-uitstoot tegen 2020 te doen dalen met 20 %.
- Recent onderzoek toont aan dat fijn stof meer doden veroorzaakt dan tabak. Luchtvervuiling 
veroorzaakt dubbel zoveel doden als tot nu werd gedacht. 
(https://www.standaard.be/cnt/dmf20190312_04247737  DS 12/03/2019).
- Steeds meer steden en regio’s kiezen voor het gratis maken van het openbaar vervoer als 
oplossing van de files en de slechte luchtkwaliteit: Duinkerke, Tallinn, Aubagne ... Luxemburg 
besliste als eerste land om alle openbaar vervoer op zijn grondgebied gratis te maken, zodat 
mensen een degelijk alternatief krijgen aangeboden voor het gebruik van hun wagen. Duitse 
steden zoals Bonn en Essen gaan ook onderzoeken of ze het openbaar vervoer gratis kunnen 
maken. In Europa zijn er al meer dan 20 steden die hebben gekozen om het openbaar vervoer 
gratis te maken.

Binnen deze context is het dus belangrijk om dringend ernstige maatregelen te nemen om de 
CO₂-uitstoot in onze stad te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren. Terwijl een jaar 
geleden het voorstel om het openbaar vervoer gratis te maken nog werd weggewuifd als 

Uitstootgrafiek
https://waaslandklimaatland.be/uitstootgrafiek/
https://www.standaard.be/cnt/dmf20190312_04247737
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onrealistisch en onbetaalbaar, wordt het vandaag op steeds meer plaatsen onderzocht en zelfs 
ingevoerd om de luchtverontreiniging en de CO₂-uitstoot aan te pakken.

Voorstel:

De PVDA pleit ervoor om het openbaar vervoer in onze stad gratis te maken. Maar om het debat 
hierover op een serene en becijferde manier te kunnen voeren, vraagt de PVDA het stadsbestuur 
om een studie te bestellen bij een onafhankelijk studiebureau. Deze studie moet niet enkel de 
kostprijs bekijken, maar ook de impact van deze maatregel op de CO₂-uitstoot, de 
luchtvervuiling, op het gebruik van het openbaar vervoer, de vervoersarmoede, de 
gezondheidsbaten en de files.

IR 12 Interpellatie van raadslid Marc Huys: Beveiliging oversteekplaatsen voor voetgangers

Volgens art.24.4 van de wegcode is het verboden een voertuig te laten parkeren op minder dan 
5 meter voor een oversteekplaats voor voetgangers.
Dit verbod wordt danig genegeerd. Het constant handhaven is vrijwel onmogelijk.
Daarom stellen we voor het verbod af te dwingen door aanleg van VOWA's = 
voetgangerswadden.

IR 13 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Uitbreiding capaciteit Westakkers ten 
behoeve van bijkomend contingent vluchtelingen

Niettegenstaande een sluiting van domein Westakkers in het vooruitzicht gesteld, mee 
aangekondigd door  een schepen van deze stad, stellen we vast dat nu een uitbreiding van het 
contingent met 150 vluchtelingen wordt gerealiseerd.
We kunnen ons vragen stellen over de redenen waarom nu plots bijkomende capaciteit nodig is, 
maar stellen toch een aantal expliciete vragen aan het college van burgemeester en schepenen 
naar het hoe en waarom van deze specifieke uitbreiding:
- Is het stadsbestuur op voorhand geconsulteerd en zo ja, wat was de houding van het college 
van burgemeester en schepenen?
- Welke logistieke, personele en financiële gevolgen brengt dit mee voor de stad?
- Is de buurt vooraf ingelicht?
- Welke begeleidingsmiddelen naar onderwijs, naar openbaar vervoer en andere worden 
voorzien en op wiens kosten?
- Kan men ons meedelen wat heel deze opvangorganisatie de stad al heeft gekost, vanaf het 
begin tot en met vandaag?
- Is er een afspraak over de einddatum, niet alleen betreffende dit nieuwe contingent maar in 
zijn totaliteit?
- Wat is de samenstelling van dit nieuwe contingent, naar gezinstoestand, leeftijd, nationaliteit, 
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geslacht?
- Ook inzake het centrum in de Kasteelstraat hebben we enkele vragen: naar samenstelling van 
de bewonersgroep, het verloop ervan, de kostprijs voor de stad inzake alle middelen, ook niet-
financiële welke hierin werden besteed.

IR 14 Interpellatie van raadslid Anneke Luyckx: Festival van de verdraagzaamheid

Naar aanleiding van het festival van de verdraagzaamheid van 21 maart 2019 tot 4 april 2019 
werd een programma opgesteld en een fraaie brochure uitgegeven, met medewerking van de 
stad Sint-Niklaas.
Een en ander roept bij ons toch enkele vragen op naar programma, inhoud en keuze van 
medewerkers aan dit gebeuren.
Deze vragen zijn onder andere de volgende :
- Vanuit welk standpunt werd het programa opgesteld en wie is verantwoordelijk voor de keuze 
van de externe medewerkers?
- Wordt er vooral gewerkt vanuit de ervaringen van mensen met wortels van buiten ons land 
en/of Europa?
- Welke initiatieven werden genomen om de ervaring van de autochtone bevolking van Sint-
Niklaas inzake racisme en (on)verdraagzaamheid aan te kaarten en te bespreken?
- Komen de ervaringen van autochtone Sint-Niklazenaars ook aan bod in het programa van dit 
festival?
- Er is op 22 maart 2019 een lezing gepland over de koloniale geschiedenis van België. Worden 
de verschillende aspecten van de kolonisatie belicht, met andere woorden de negatieve en ook 
positieve kanten?
- Idem dito voor het lessenpaket 'sporen van de kolonisatie'.  Wordt in dit lessenpaket aandacht 
geschonken aan de manier waarop België aan een kolonie is geraakt en de inspanningen die 
geleverd werden inzake onderwijs en gezondheidszorg, naast de problemen die er waren en de 
drama's die zich hebben afgespeeld?
- Deze vraagstelling is niet limitatief.

IR 15 Interpellatie van raadslid Roland Pannecoucke: Aanplantingen in de stad

We vernemen en zien dat er problemen zijn/zouden zijn met een aantal aanplantingen van 
groen in onze stad:
- Er zou terug een probleem zijn met de buxussen in de Stationsstraat , waar men (nog) niet zou 
overgaan op verwijdering en nieuwe aanplant maar alsnog zou proberen de problemen te 
remediëren.
- Aan het kunstwerk, de rotondes aan Driekoningenstraat, werd groen aangeplant en binnen de 
paar dagen terug verwijderd. Wat is daar de reden voor?
- Hierbij aansluitend: wat is het nut van het meubilair aangebracht aan deze rotondes?  
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Zitbanken en aanverwante lijken me toch niet ideaal ingeplant aan een verkeersknooppunt.
Wat heeft de inrichting met groen en meubilair tot hiertoe aan de stad gekost ?

IR 16 Interpellatie van raadslid Jef Maes: Wat gaat stadsbestuur doen rond de verdere 
afwerking/nazorg van het SVK-asbeststort? 

Binnenkort moet Scheerders van kerchoven's Verenigde Fabrieken nv zich verantwoorden voor 
de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen. Het Openbaar Ministerie heeft namelijk heel 
wat inbreuken vastgesteld tijdens de exploitatie van de gecontesteerde stortplaats. We gaan er 
van uit dat de stad Sint-Niklaas dit dossier, samen met de verdere afwerking/nazorg van de 
stortplaats op de voet volgt. Naar aanleiding van deze ontwikkeling heeft het Actiecomité 
gevraagd aan het stadsbestuur of de Stad Sint-Niklaas zich namens zijn burgers burgerlijke 
partij gaat stellen? Heeft het stadsbestuur hierrond reeds een beslissing genomen? 
Een groot deel van de aanklacht tegenover SVK bestaat uit het niet naleven van de sluitings - 
en afwerkingsprocedure voor de 'oude' volgestortte stortvakken.
Meer bepaald de stortplaats niet te hebben afgewerkt binnen het jaar na de stopzetting; geen 
afwerkings - en sluitingsplan te hebben opgesteld; geen sluitingsprocedure te hebben 
opgestart; geen nazorgplan te hebben ingediend ... Hetzelfde dreigt nu te gebeuren met het 
stort waarvan de minister van omgeving op 21 augustus 2018 het besluit tot opheffen van de 
milieuvergunning heeft bevestigd.Artikel 5.2.5.4.1 par 1 stelt "Dat de volledige afwerking wordt 
uitgevoerd uiterlijk 1 jaar na het in artikel par 1 bedoelde tijdstip". In deze is het bedoelde 
tijdstip het besluit van de vergunningverlenende overheid van 21 augustus 2018. Volgens 
OVAM zal het bodemonderzoek dat noodzakelijk is, pas in de loop van de maand juni 2019 
beschikbaar zijn. SVK heeft dan nog minder dan twee maanden (midden in de vakantieperiode) 
om het stort af te werken volgens de wetgeving. Het Actiecomité pleit voor het oprichten van 
een opvolgingscommissie met alle betrokken partijen (stadsbestuur, SVK, Dienst Handhaving, 
OVAM, Actiecomité ... ) om toe te zien op een degelijke en tijdige afwerking en nazorg van de 
stortplaats. Tot vandaag zijn daar geen stappen voor ondernomen. Gaat het stadsbestuur het 
initiatief naar alle betrokken partijen om zo snel mogelijk zo'n opvolgingscommissie op te 
richten, zodat het asbeststort op een veilige manier wordt afgedekt en de risico's voor de 
omwonenden worden afgedekt? 

IR 17 Interpellatie van raadslid Jef Maes: Hoe gaat het stadsbestuur reageren op het 
buurtprotest in de Godsschalkstraat en Vrouweneekhoekstraat?

De voorbije weken hebben inwoners van de Godsschalkstraat en de Vrouweneekhoekstraat een 
dossier gepubliceerd op hun website http://www.stiefkind-noord.be/ . Hierin nemen zij de 
plannen van het stadsbestuur op de korrel en werken ze ook de nodige alternatieven uit. Hun 
dossier is zeer goed uitgewerkt en degelijk onderbouwd. Vorige week hebben ze ook hun 
petitieactie voorgesteld aan de pers: zie onder andere https://m.hln.be/regio/sint-gillis-

http://www.stiefkind-noord.be/?fbclid=IwAR0PdDsHWYagfpXBI-zM-QCPEGMscoSMhXyY7w52IqAEOaet_1FBk8KrRuU
https://m.hln.be/regio/sint-gillis-waas/buurtprotest-in-noordelijke-straten-compleet-ondoordachte-plannen-godsschalkstraat-en-vrouweneekhoekstraat-moet-dit-een-noordelijke-stadsring-worden~aaca93c3/?fbclid=IwAR19DzXOEv7kYWMBx6lX6Vg3E7QGLH-nFYKUaXznBvagUSg3SAskC77iFoo
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waas/buurtprotest-in-noordelijke-straten-compleet-ondoordachte-plannen-godsschalkstraat-
en-vrouweneekhoekstraat-moet-dit-een-noordelijke-stadsring-worden~aaca93c3/
Hoe gaat het stadsbestuur reageren op dit dossier en op de voorgestelde alternatieven? 
Wanneer burgers zich zo sterk betrokken voelen met wat er in hun straat gebeurt, dan lijkt ons 
dit een geschenk uit de hemel, gezien betrokken burgers vaak de problemen in hun straat beter 
kennen. Is het niet nuttig dat deze bezorgde burgers hun bezwaren en plannen kunnen komen 
toelichten op de volgende commissie openbare werken/mobiliteit?
 

IR 18 Interpellatie van raadslid Jef Maes: Opmerkingen bij het subsidiereglement Brede 
School

In de folder van de stad Sint-Niklaas, anno 2019 merken we dat de formulering van de ‘definitie 
Brede School' wordt overgenomen uit het referentiekader dat is opgesteld door het Steunpunt 
Diversiteit en Leren. Dat is positief. Maar een belangrijke zin, ook ondergebracht in die definitie 
wordt niet in de folder opgenomen: "Een kwalitatieve bredeschoolwerking heeft oog voor 
diversiteit, verbindingen en participatie". 
Wij vinden het merkwaardig dat net die zin wegvalt en zouden willen voorstellen om die zin toe 
te voegen. 
In de tekst ‘Gemeenteraad 22/3/’19 Subsidiereglement brede school’ lezen wij ook geen enkele 
keer het woord ‘diversiteit’. Enkel wordt er op het einde van het reglement vermeld dat er 
eenmaal per jaar een evaluatiemoment zou zijn in aanwezigheid van de contactpersoon, de 
deskundige ‘Steunpunt Diversiteit en Leren’ en de vertegenwoordiger van de stad. Daarom 
verwijzen wij zo graag naar het Referentiekader. Natuurlijk beoogt het project de ‘maximale 
ontwikkelingskansen van alle kinderen’. Maar, terzelfdertijd is het nodig de realiteit te zien, de 
bron van de gedachte ‘Brede School’ onder de aandacht te brengen, namelijk dat er geen gelijke 
ontwikkelingskansen zijn voor kinderen in armoede, voor kinderen in kwetsbare sociaal-
economische context: diversiteit is dus een belangrijk vertrekpunt, een belangrijk criterium. Om 
alle kinderen ontwikkelingskansen te geven, verdient de focus op deze kwetsbare groep gericht 
te worden. Het is ook een verrijking voor alle andere kinderen met meer mogelijkheden om 
doorheen dit soort samenwerking van en met elkaar te leren plezier maken, projecten te 
realiseren. Het is belangrijk om die focus ook door een jury te laten opnemen in de bepaling van 
voorrang qua projectkeuzes.

Samengevat:

1. Het idee ‘Brede School’ dragen wij in het hart.
2. Een erg belangrijke zin uit de definitie is hier op zijn plaats “Een kwalitatieve 

bredeschoolwerking heeft oog voor diversiteit, verbindingen en participatie.”
3. Graag toevoegen bij het reglement: "Bij het selecteren dient de jury met deze focus op 

de meest kwetsbare groep en haar reële achterstand rekening te houden en als 
uitgangspunt te nemen in het verhogen van ontwikkelingskansen voor alle kinderen."

https://m.hln.be/regio/sint-gillis-waas/buurtprotest-in-noordelijke-straten-compleet-ondoordachte-plannen-godsschalkstraat-en-vrouweneekhoekstraat-moet-dit-een-noordelijke-stadsring-worden~aaca93c3/?fbclid=IwAR19DzXOEv7kYWMBx6lX6Vg3E7QGLH-nFYKUaXznBvagUSg3SAskC77iFoo
https://m.hln.be/regio/sint-gillis-waas/buurtprotest-in-noordelijke-straten-compleet-ondoordachte-plannen-godsschalkstraat-en-vrouweneekhoekstraat-moet-dit-een-noordelijke-stadsring-worden~aaca93c3/?fbclid=IwAR19DzXOEv7kYWMBx6lX6Vg3E7QGLH-nFYKUaXznBvagUSg3SAskC77iFoo
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Verder wil ik graag in mijn interpellatie verder ingaan op de verankering van het project en de 
nood aan omkadering. 

In het subsidiereglement Brede School staat ook dat het reglement vastgesteld door de 
gemeenteraad op 29-05-2009, wordt opgeheven. Aangezien het vorige reglement wordt 
opgeheven, is het wel eens nuttig te weten wat er op vlak van ‘Brede School’ toen opgestart 
werd, wat er gerealiseerd werd, wat eraan geïnvesteerd en besteed werd, hoe dit geëvalueerd 
werd op vlak van ‘verankering’. Zijn daar documenten van beschikbaar? Wat zijn de conclusies 
voor de voortzetting?

Verder zouden wij willen voorstellen om vooraleer het project echt van start zou gaan, een 
infosessie te organiseren (indien die er nog niet geweest is) onder begeleiding van experts.

IR 19 Interpellatie van raadslid Lore Baeten: Opfleuren pijlers Spoorweglaan

Vorige week was er in de stad Sint-Niklaas te zien (en in de krant te lezen) hoe de 
elektriciteitskastjes in een kleurrijk jasje gestoken werden. Onze stad kan kleur gebruiken, dus 
het zal u niet verwonderen dat we dit ten volle toejuichen.
In november vorig jaar lanceerde ik het idee om de grijze betonnen blokken aan het pleintje 
voor het station een kleurrijk en artistiek  aanzicht te geven. De NMBS gaf rood licht omdat het 
om tijdelijke constructies gaat.
Samen met Sara Weemaes mikten we onze pijlen op de pijlers aan de spoorweglaan, ook die 
kunnen kleur gebruiken.
We verzamelden kunstenaars en geïnteresseerde buurtbewoners en richtten van daaruit een 
werkgroep op waaruit vele fijne, realistische ideeën en een potentieel concept voortvloeiden. 
Met die informatie gaven NMBS en infrabel  groen licht. Vanuit de werkgroep deden we ook een 
check van de pijlers; welke kunnen dienen om kunst op aan te brengen en om verder mee aan 
de slag te gaan. 
We zijn blij om vorige week in de krant te lezen dat het college van burgemeester en schepenen 
hier verder aan wil werken.
Daarom onze vraag:
Is er al een budget/tijdsplanning voorzien voor deze werken?
Bent u bereid om samen te werken met de werkgroep waar ook Sara en ik deel van uitmaken? 
Er is al veel werk verricht dat bruikbaar is, zowel inhoudelijke ideeën als een inschatting van de 
kostprijs.
Het zou bij het begin van de legislatuur een mooi voorbeeld zijn van constructieve 
samenwerking tussen meerderheid en oppositie.

IR 20 Interpellatie van raadslid Lore Baeten: Problematiek seksueel misbruik
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Seksueel misbruik is helaas anno 2019 nog steeds een schrijnende realiteit in Vlaanderen. 
Cijfers geven aan dat één op de acht vrouwen geconfronteerd wordt met seksuele intimidatie of 
misbruik en men gaat er van uit dat dit een onderschatting is van de problematiek omdat veel 
slachtoffers geen aangifte doen.
Daarin spelen heel wat factoren een rol: seksualiteit en zeker seksueel misbruik blijven ook in 
#me too tijden een taboe waar mensen niet gemakkelijk open over spreken. Bij seksueel 
misbruik is er bij de slachtoffers vaak sprake van schaamte. ‘Blaming the victim’ is nooit ver 
weg: je moet als jonge vrouw maar ’s avonds niet alleen op straat lopen, je moet maar geen 
korte rok dragen … We kennen deze redeneringen allemaal. Vaak is de dader ook geen 
onbekende voor het slachtoffer en ook dat maakt aangifte vaak heel moeilijk.
Nochtans is het belangrijk dat slachtoffers aangifte doen. Zo kunnen de nodige, ook medische 
vaststellingen gedaan worden, kunnen ze opgevangen en begeleid worden en kan de dader 
opgespoord worden, zodat hij niet ongestraft slachtoffers kan blijven maken. Al deze elementen 
zijn ook belangrijk om de traumatische ervaring zo goed mogelijk te verwerken en een plaats te 
geven.
Wie slachtoffers van seksueel geweld beluistert, weet hoe groot voor velen de drempel naar de 
politie is. Vaak moet men zijn verhaal eerst doen aan een balie waar weinig of geen privacy is. 
Vaak is het idee om de hele gebeurtenis opnieuw onder woorden te moeten brengen aan een 
onbekende, vaak mannelijke agent bijzonder moeilijk en confronterend.
De federale overheid erkent deze problematiek en neemt initiatieven door drie nieuwe centra 
voor slachtoffers van seksueel geweld in België te starten in Antwerpen, Leuven en Charleroi. 
Dit bijkomend bij de drie bestaande centra waaronder Gent. Een dergelijk centrum is 
drempelverlagend omdat alle hulp gecentraliseerd is. Er is een arts, verpleegkundige, 
psycholoog aanwezig die als team in goede contacten staan met de politie, familie en de 
omgeving van het slachtoffer.
Dit zijn bijzonder waardevolle initiatieven, die navolging verdienen, zeker in de centrumsteden 
zodat hulp dichtbij huis mogelijk is. Wie in Sint-Niklaas verkracht wordt, zal niet onmiddellijk 
naar Antwerpen of Gent rijden, in de veronderstelling dat het slachtoffer al weet heeft van het 
bestaan van die centra.
Daarom een aantal concrete vragen:
Is het bestuur bereid na te gaan of de oprichting van een dergelijk centrum voor Sint-Niklaas 
haalbaar is?
Is de nieuwe korpschef bereid om te kijken op welke manier er (hopelijk in afwachting van een 
dergelijk centrum) drempelverlagende maatregelen kunnen genomen worden die ervoor zorgen 
dat slachtoffers gemakkelijker aangifte komen doen.
Is de dienst welzijn bereid een actieve rol op te nemen in het kenbaar maken van nieuwe of 
hernieuwde initiatieven?
Ik zou ook willen vragen dat de korpschef in één van de volgende commissies de cijfers omtrent 
seksueel misbruik in Sint-Niklaas komt toelichten, de huidige werking voorstelt en hopelijk ook 
een ambitieus plan voorlegt om deze zware problematiek de komende jaren aan te pakken.
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IR 21 Motie/voorstel tot beslissing van raadsleden Kris Van der Coelden, Christel Geerts: 
Gevraagd: lokale gok-stop

Gelet op het toenemend aantal mensen in schuldhulpverlening;
Gelet op de vergunningen reeds verstrekt door de kansspelcommissie voor horecazaken, 
dagbladhandels en wedkantoren in onze stad waardoor vandaag op ongeveer veertig plaatsen 
gegokt kan worden;
Gelet op de opmars van reclame voor online gokken;
Gelet op wetsvoorstellen die het lokaal bestuur meer zeggenschap geven, onder andere voor 
het intrekken of aanpassen van de vergunningen, het afsluiten van convenanten met 
wedkantoren en het verstrekken van bindend advies bij de installatie van speeltoestellen;
Overwegende dat gokverslavingen tot schulden en grote persoonlijke problemen leiden;
Overwegende dat het OCMW hierin vaak financieel moet bijspringen;
Overwegende dat de gokindustrie veel geld verdient aan de persoonlijke miserie van deze 
mensen;
Adviseert de gemeenteraad aan het college van burgemeester en schepenen
§1 om een lokale gokstop in te stellen en nieuwe aanvragen voor speeltoestellen in 
handelszaken principieel negatief te adviseren. Op vandaag is dit advies vaak vrijblijvend, in de 
toekomst (wetsvoorstellen-Geens) wordt het bindend;
§2 om een stedelijk uitbatingsreglement uit te werken voor de handelszaken waar gegokt kan 
worden waarin afspraken gemaakt worden in verband met speellimieten, reclame en de leeftijd 
en de identiteit van de gokkers. Op basis van dit uitbatingsreglement zouden vergunningen 
indien nodig kunnen worden ingetrokken.
§3 om een stedelijke belasting in te stellen op alle kansspelen. De opbrengsten hiervan worden 
benut voor sensibiliserende projecten in het onderwijs, de hulpverlening, jeugdhuizen …

BESLOTEN ZITTING

IR 22 Interpellatie van raadslid Christel Geerts: Kordaat politie-optreden bij diefstal? Een 
aantal vragen bij een casuïstiek

Bij een globale beoordeling van het politiefunctioneren moeten we ons hoeden om dit niet te 
herleiden tot bepaalde casuïstieken. Anderzijds kan een casuïstiek ons toch ook één en ander 
leren. Wij hebben kennis genomen van een diefstal in een zaak op de Grote Markt en stellen ons 
toch wat vragen bij het optreden van de lokale politie.


