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GEMEENTERAAD
Zitting van 24 mei 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 24 mei 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



Gemeenteraad 2/11 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
24 mei 2019

OPENBARE ZITTING

IR 1 Interpellatie van raadslid Jef Maes: Vragen in verband met de treinramp in Sinaai van 9 
mei 2019

“We zijn hier maar nipt aan een ramp ontsnapt.” Dat is het gevoel dat overheerst bij de mensen 
van Sinaai die in de buurt van de spoorweg wonen. Het had veel erger kunnen zijn. Gelukkig 
stond er niemand op het perron van het station en zijn de wagons met het gevaarlijke en 
ontvlambare ethyleenoxide ongeschonden gebleven. De PVDA vraagt dan ook een grondig 
onderzoek naar de oorzaken van het ongeval en hoe dit in de toekomst kan voorkomen worden. 
Bij de goederentrein die is ontspoord vlakbij het station van Sinaai is de as van één van de 
wagons gebroken. Hoe is dit mogelijk? Komt dit een gebrek aan onderhoud? Dit was een 
transport van de firma Lineas. Heeft deze transportfirma nog dergelijke ongevallen veroorzaakt? 
Wat als het gevaarlijke ethyleenoxide was vrij gekomen? Hoe is het mogelijk dat de bestuurder 
nog 4 km. Is verder gereden? Allemaal vragen die rijzen naar aanleiding van dit ongeval. PVDA 
Sint-Niklaas vraagt een ernstig onderzoek naar hoe dit ongeval is kunnen ontstaan en hoe dit 
kan voorkomen worden in de toekomst. Want heel wat omwonenden hebben schade geleden en 
het had nog veel erger kunnen zijn. Honderden Wase pendelaars ondervinden nu enorme hinder 
door het verstoorde treinverkeer en diverse overwegen zijn een tijdlang geblokkeerd. De 
inwoners van Sint-Niklaas hebben heel wat vragen en hebben recht op een degelijk antwoord. 
De mensen die in de buurt van de spoorlijn wonen willen ook graag weten wat Infrabel gaat 
doen om dergelijke ongevallen in de toekomst te voorkomen. 
Mag ik vragen aan het stadsbestuur om aan te dringen bij Infrabel  om een ernstig onderzoek in 
te stellen naar dit ongeval en dit rapport mee te delen aan het stadsbestuur. Kan dit rapport ook 
meegedeeld worden aan de gemeenteraadsleden? Het lijk ons belangrijk dat de stad Sint-
Niklaas een antwoord krijgt op de vele vragen die dit ongeval opwerpt, zodat wij de inwoners 
van Sint-Niklaas kunnen informeren.

IR 2 Interpellatie van raadslid Jef Maes: Vraag om ongebruikte vuilzakken te ruilen voor 
blauwe zakken (pmd)

Op 1 juli wordt in Sint-Niklaas de grijze vuilzak vervangen door de Diftar-container. 
Ondertussen is er onder de bevolking een handeltje ontstaan in het doorverkopen van het te 
veel aan vuilzakken. Dit bevordert het sociale contact onder de mensen en het lost voor heel 
wat mensen het probleem op van het te veel aan vuilzakken. Toch zullen er altijd mensen zijn 
die vuilzakken over hebben. De PVDA vraagt aan het stadsbestuur om de ongebruikte 
vuilzakken om te ruilen voor blauwe zakken (pmd).
We vertrekken daarbij van het principe dat een dienst waarvan geen gebruik wordt gemaakt, 
ook niet moet betaald worden. Dat lijkt ons de logica zelve.
Of om het met de woorden van een briefschrijver te zeggen: “De burger heeft die dure grijze 
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zakken betaald. Hij heeft de overschakeling naar huisvuilcontainers noch gevraagd noch beslist. 
Niet terugbetalen van reeds betaalde zakken is mijns inziens fundamenteel oneerlijk en 
onrechtvaardig.”
Schepen Hanssens antwoordde de burger dat het “praktisch onbegonnen werk is om alle losse 
zakken van 30.000 gezinnen in Sint-Niklaas terug te nemen.” Dat je mensen maximaal 
stimuleert om de overschotten onderling door te verkopen, vindt de PVDA normaal. Maar finaal 
lijkt een terugbetaling of een ruil niet meer dan rechtvaardig. Dat het praktisch onbegonnen 
werk is, klopt niet. Het stadsbestuur heeft dit in het verleden al georganiseerd. Toen 
overgeschakeld werd van de bruine naar de grijze vuilzakken, heeft het toenmalige stadsbestuur 
alle ongebruikte vuilzakken terugbetaald aan de inwoners. Dat lijkt ons een terechte werkwijze. 
Waarom zouden mensen, zelfs als ze geprobeerd hebben om het aantal ongebruikte zakken tot 
een minimum te beperken moeten betalen voor vuilzakken die ze niet meer kunnen gebruiken? 
Het gaat over een keuze voor of tegen een eerlijk principe dat diensten die niet gebruikt 
worden, niet moeten betaald worden. Gezien nu ook de blauwe zak bestaat kan gekozen 
worden om de grijze zakken om te ruilen voor blauwe zakken, wat praktisch erg makkelijk te 
organiseren is.
Men mag niet vergeten dat het weer vooral de zwakkeren zullen zijn, zij die met de invoering 
van de diftar-container hun factuur al zullen zien stijgen, die met de kosten blijven zitten: 
mensen die niet over een uitgebreid netwerk beschikken of de informatie niet op de voet volgen 
en die de centen, ook al gaat het over minder dan 19€, goed kunnen gebruiken.
Daarom vraagt de PVDA dat de stad op 1 juli 2019 de ongebruikte vuilzakken zou omruilen voor 
blauwe zakken gedurende een bepaalde periode (bijvoorbeeld gedurende drie maanden). 

IR 3 Interpellatie van raadslid Hasan Bilici: Dierencrematorium

Uw huisdier maakt deel van uw leven en uw gezin.
Maar u weet dat er een moment zal komen dat u afscheid moet nemen van uw trouwe 
kameraad.
Wat na het overlijden van uw huisdier, begraven of cremeren?
Wat staat in het politieregelement hierover?
Omdat er in de buurt geen crematorium is ijver ik voor een dierencrematorium in ons Wase 
hoofdstad.

IR 4 Interpellatie van raadslid Ilse Bats: Gevaarlijke situatie voor voetgangers op de N70

Er wandelen steeds meer voetgangers op de N70, ook op delen waar geen voetpad is en waar 
de verkeersorganisatie dat eigenlijk niet toelaat ... Dat leidt soms tot levensgevaarlijke situaties 
...
We willen het college van burgemeester en schepenen vragen om dit probleem bij het Gewest 
aan te kaarten.
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IR 5 Interpellatie van raadslid Ilse Bats: Industriepark-Noord, VP-site, oprichten van een 
multifunctioneel gebouw, voornamelijk bedoeld voor dagrecreatie voor kinderen, 
opvolging

Op de gemeenteraad van 26 augustus 2016 (punt 2016_GR_00099) werd een punt gestemd met 
volgend besluit:
'Door de dienst projecten gebouwen werden de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden 
opgemaakt voor het aanstellen van een ontwerper voor de oprichting van een multifunctioneel 
gebouw op de VP-site voor de buitenschoolse opvang. De kosten van het ereloon, die zullen worden 
gegund via beperkte offerteaanvraag, worden indicatief geraamd op 101.580 EUR, excl. btw. Aan de 
gemeenteraad wordt gevraagd in principe akkoord te gaan met het aanstellen van een ontwerper en 
de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden vast te stellen.'
In de loop van het volgende jaar kregen we concrete plannen en ontwerpen te zien in de 
commissie van schepen Henne.
Wij vragen de stand van zaken en een eventuele concrete planning van de bouw.

IR 6 Voorstel tot beslissing van raadslid Johan Uytdenhouwen: Vermelding huurprijs, kosten 
en lasten bij te huur stellen woongelegenheden - Algemeen Politiereglement 24 
november 2017 - Interpellatie en wijziging Hfdst IV, Afd. 2, artikel 1

Artikel 4 van het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet dat op 1 januari 2019 in werking is 
getreden (zie bijlage), herneemt de verplichte bekendmaking van de gevraagde huurprijs en van 
de kosten en lasten in elke officiële of publieke mededeling bij het te huur stellen van een goed 
dat voor bewoning bestemd is.
De gemeente kan inbreuken op deze verplichting voortaan sanctioneren met een GAS-boete van 
50 tot 350 EUR. De maximumboete werd door het decreet dus verhoogd van 200 EUR naar 350 
EUR, waaruit het toegenomen belang mag blijken dat de decreetgever aan deze verplichting 
hecht.
De wetgever heeft de verplichting tot vermelding van huurprijs, kosten en lasten op 
makelaarsborden en affiches opgelegd vanuit een driedubbele zorg.

 Enerzijds wil men zorgen voor transparantie van de gevraagde huurprijs, wat de toegang 
tot huisvesting moet vergemakkelijken.

 Anderzijds wil men door deze verplichting iedere vorm van discriminatie, in het 
bijzonder op grond van huidskleur, tegengaan.

 Tenslotte strekt deze verplichting ertoe de consumenten te beschermen, want als de 
kandidaat-huurder de huurprijs van het pand kent vooraleer hij dit gezien heeft, kan hij 
beter inschatten of die totale huurprijs binnen zijn financiële mogelijkheden ligt
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De verplichting om de huurprijs te vermelden op makelaarsborden en affiches is sinds 2009 ook 
in Sint-Niklaas opgenomen in het algemeen politiereglement onder de bepalingen van de 
'Ongezonde en bouwvallige woningen' (Hfdst IV, Afd. 2, art. 1).
Dit is een heel goede zaak, maar een verplichting is maar zo sterk als het toezicht dat wordt 
uitgeoefend op de naleving ervan.
Via een schriftelijke vraag informeerde ik naar de manier waarop dit toezicht in onze stad wordt 
georganiseerd en hoe vaak een miskenning van de verplichting tot een boete aanleiding heeft 
gegeven.
Zo wou ik weten of er een effectief en actief toezicht georganiseerd wordt op de naleving van 
de verplichting tot vermelding van huurprijs en kosten op makelaarsborden of eerder een louter 
passief toezicht in de zin dat enkel bij klacht een toezicht en vaststelling wordt uitgevoerd.
Uit het antwoord van het team wonen blijkt dat de woningcontroleur gedurende ongeveer twee 
jaar actief vaststellingen heeft gedaan en GAS-PV’s heeft opgemaakt. Na een aantal jaren, aldus 
het antwoord van de diensten, konden geen overtredingen meer vastgesteld worden. De 
woningcontroleur wordt sindsdien vooral ingezet op woningcontroles en begeleiding van 
eigenaars-verhuurders in het proces woningkwaliteit en bij vaststellingen van leegstand.
In het antwoord van het team wonen lees ik verder: “Momenteel is er een passief toezicht. De 
administratieve opvolging die verbonden is aan de vaststelling van inbreuken is zeer tijdsintensief. 
Anderzijds is de hoogte van de boetes van die aard dat het immokantoren niet stimuleert om 
accuraat te werken.”

Uit de overgemaakte overzichtstabel met het aantal dossiers die tot een boete hebben geleid, 
stel ik vast dat het toezicht sinds 2014 wel zeer passief is geweest: de laatste 5 jaar werd 
welgeteld 1 dossier ontvangen, met name in 2017, dat aanleiding heeft gegeven tot een boete 
van 60 EUR.

Dit steekt schril af tegen de cijfers van de periode 2010 tot 2013 waarin 39 dossiers werden 
ontvangen die in 19 gevallen tot een boete hebben geleid tussen de 50 en 75 EUR, hoewel ook 
dit geen groot aantal is.

Jaar Ontvangen dossiers Dossiers met boete Bedrag boete Dossiers zonder boete
2010 9 1 50 euro 8
2011 5 3

1

50 euro

62 euro

1

2012 19 9

1

50 euro

62,5 euro

9

2013 6 1

2

1

50 euro

62,5 euro

75 euro

2

2014 0 - - -
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2015 0 - - -
2016 0 - - -
2017 1 1 60 euro -
2018 0 - - -

 

Conclusie is dat de handhaving van deze verplichting nooit ernstig is kunnen gebeuren en sinds 
2014 zelfs dode letter is.
Uit een korte steekproef blijkt dat de problematiek nochtans bestaande is. Een goed half uur 
fietsen in de stad leverde 5 vermoedelijke miskenningen van de vermeldingsplicht op zoals 
blijkt uit de foto's in bijlage.
Mijn vraag is dan ook wat de beleidsintenties op dit vlak zijn.
Tenslotte houdt mijn tussenkomst ook een voorstel tot beslissing in dat beoogt om de tekst van 
ons algemeen politiereglement in overeenstemming te brengen met de bewoordingen van 
artikel 4 van het nieuw Woninghuurdecreet.
Artikel 4 van het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet herneemt grotendeels de tekst van artikel 
1716 BW. 
Een kleine wijziging ten opzichte van de tekst van Burgerlijk Wetboek is dat in het nieuwe 
decreet de woorden 'gemeenschappelijke kosten' vervangen werden door de woorden 'kosten 
en lasten'.
Dit is niet zonder belang, in die zin dat het begrip 'kosten en lasten' ruimer is dan het begrip 
'gemeenschappelijke kosten'.
De 'kosten' hebben uiteraard betrekking op de kosten van het beheer, het onderhoud, de 
verlichting en de verwarming van de gemeenschappelijke delen in een appartementsgebouw. 
Terwijl onder 'lasten' allerlei belastingen en retributies worden verstaan zoals de onroerende 
voorheffing, de milieubelasting, de gemeentelijke belasting op de ophaling van het huisvuil ... 
Ook deze laatste bedragen dienen voortaan mee op de makelaarsborden en affiches te worden 
vermeld.

Voorstel tot beslissing:

In artikel 1 van Hoofdstuk IV – Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, Afdeling 2 – Ongezonde 
en bouwvallige woningen van het algemeen politiereglement van 24 november 2017, worden 
de termen 'gemeenschappelijke lasten' vervangen door de termen 'kosten en lasten'.

 

IR 7 Interpellatie van raadslid Lore Baeten: Een toegankelijke, rolstoelvriendelijke buurt

Sinds enkele weken hebben we nieuwe buren in de Elisabethstraat. Op de vroegere site van de 
Waeslandia is een woonproject gerealiseerd door de SNMH voor mensen met een fysieke 
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handicap.
De appartementen zijn rolstoelvriendelijk, maar de omgevingsaanleg en het openbaar domein 
in de straat en de buurt is dat niet.
Zo kunnen de bewoners met hun rolstoel niet via de tuin tot bij het restaurant van de Tuin van 
Myra, het aansluitende project van assistentiewoningen. Nochtans willen de nieuwe bewoners 
daar graag gebruik van maken.
Ook de boordstenen in de straat zijn absoluut niet aangepast aan de noden van de nieuwe 
bewoners.
Mijn vragen:

 Zijn de noden bekend?
 Heeft de SNMH plannen om de interne doorgang mogelijk te maken? Wat is de timing?
 Wordt er op korte termijn iets gedaan aan de hoge boordstenen in de straat en de buurt?

Worden de specifieke noden van de bewoners meegenomen in de plannen voor de heraanleg 
van de Elisabethbuurt?

IR 8 Interpellatie van raadslid Lore Baeten: Een bruisende stad?

In het beleidsplan van de stad staat dat Sint-Niklaas een ‘eigen smoel’ moet krijgen, dat de 
bestaande evenementen uitgebouwd en versterkt moeten worden.
Als je vandaag aan mensen vraagt welke dag in de week de stad het meest bruist, dan zal je 
ongetwijfeld “op donderdag” horen.
De donderdagse markt is en blijft een aantrekkingspool, zowel voor de eigen inwoners als voor 
mensen uit het ruime waasland. Die dag is het in het stadshart net zo druk of drukker dan in het 
shoppingcenter. Dat is een prima zaak, zowel voor de handelaars in het stadscentrum als voor 
de horeca die dan de beste zaken doet. En uiteraard voor de marktkramers, zonder wie we geen 
wekelijkse bruisende dag zouden hebben.
Wat goed is, moet je koesteren. Koester je markt en je marktkramers. Dat betekent zorg ervoor 
dat ze zekerheid hebben wat hun wekelijkse standplaats betreft. Dat er uitzonderlijk een markt 
verplaatst wordt, daar hebben de marktkramers zich al lang bij neergelegd. Maar dat er nu twee 
extra verplaatste markten bijkomen, waaronder de beste markt van het jaar, op Hemelvaartsdag, 
dat is van het goede te veel. Een verplaatste markt is telkens  1/3 minder omzet. Het betekent 
dus opnieuw een serieus inkomensverlies en een afbreuk aan “donderdag, marktdag”.
Mijn vragen:

 Heeft de schepen hier voorafgaandelijk overleg gepleegd met de marktcommissie?
 Is ze bereid om in gesprek te gaan met een ruime delegatie van de marktkramers?
 Is ze bereid om een charter af te sluiten dat aan de marktkramers meer zekerheid geeft 

wat de toekomst betreft en dat aangeeft hoe ze door de ondersteuning van “donderdag 
marktdag” de stad alvast op donderdag een eigen, beproefde ‘smoel’ te geven.
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IR 9 Voorstel tot beslissing van raadslid Jef Maes: Invoering praktijktesten op de woonmarkt

Feiten en context:

 Discriminatie op de huurmarkt is een groot en prangend probleem. Uit het Groot 
Woononderzoek bleek dat 22% van de verhuurders nog steeds discrimineert op basis 
van afkomst.

 Heel wat mensen signaleren ons feiten en voorvallen op het vlak van discriminatie op 
de woonmarkt in Sint-Niklaas. Mensen met beperkte financiële middelen worden vaak 
achtergesteld. Mensen met een andere kleur of buitenlandse naam krijgen al te vaak de 
melding dat het huis of appartement al is verhuurd, zelfs al hebben ze voldoende 
financiële middelen. Als je dan arm en buitenlands bent, dan wordt je vaak dubbel 
gediscrimineerd. Zo vertelde een blanke vrouw, getrouwd met een Afrikaan ons dat zij 
wekenlang gezocht heeft naar een woning voor een bevriende Afrikaanse familie met 
vier kinderen. Maar al te vaak, toen het duidelijk werd dat het voor Afrikaanse mensen 
was, kreeg ze de melding dat het al verhuurd was. Toen ze uiteindelijk een huis had 
gevonden en de mensen een woonst hadden, bleek dat het een illegale onderverhuring 
was en kon ze haar zoektocht herbeginnen. Dergelijke verhalen zijn absoluut geen 
uitzondering in onze stad.

 Situatie in Sint-Niklaas: Unia heeft in 2017 60 dossiers van discriminatie geopend in 
Sint-Niklaas. Daarmee is Sint-Niklaas na Gent de stad met de meeste dossiers bij Unia 
binnen de provincie Oost-Vlaanderen. Bijna 30% van deze dossiers ging over 
woondiscriminatie. De belangrijkste grond van discriminatie is de raciale grond, maar 
ook sociale positie, handicap e.d. zijn vaak gronden van discriminatie. Daarbij moeten 
we ook duidelijk stellen dat de klachten die Unia registreert slechts het topje van de 
ijsberg vormen. Niet iedereen die zich gediscrimineerd voelt, doet aangifte.

 Wat zijn praktijktesten? Praktijktesten dienen om discriminerend gedrag vast te stellen. 
Met praktijktesten kan je onderzoeken of er in een bepaald domein van de samenleving 
gediscrimineerd wordt, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt of de woonmarkt. Praktijktesten 
zijn een middel om een vermoeden van discriminatie te bewijzen.

 Het Platform Praktijktesten Nu (www.praktijktestennu.be)eist op alle bestuursniveaus 
regelgevende kaders voor overheidsinspecties om systematisch praktijktesten uit te 
voeren in de strijd tegen discriminatie op de arbeids- en woonmarkt. 

o Het Platform Praktijktesten Nu bestaat uit volgende organisaties: çavaria, ella, 
GRIP, Hand in Hand tegen racisme, Kif Kif, Minderhedenforum, Netwerk tegen 
Armoede, Sector Samenlevingsopbouw, Uit De Marge en het Vlaams 
Huurdersplatform.

o In samenwerking met de VUB deed Praktijktesten Nu zelf een praktijktest op de 
Antwerpse huurmarkt. De cijfers zijn overdonderend. In 40% van de gevallen 
waar een verhuurder duidelijk aangeeft nog steeds op zoek te zijn naar een 
huurder, wordt er flagrant gediscrimineerd.

http://www.praktijktestennu.be/
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o De Stad Gent werkt al drie jaar met praktijktesten op de woningmarkt en boekt 
effectieve resultaten: zie https://www.demorgen.be/nieuws/praktijktesten-op-
huurmarkt-werpen-vruchten-af-amper-nog-discriminatie-in-
gent~bd5490a0/?fbclid=IwAR24buTe8eMpOZ-
CO8oghPewLyOdJ1ZT9j_wt5I7tNfW0OKX1l7mK9bpHmQ 

 “Uit onderzoek blijkt dat in 2015, drie jaar geleden, 26 procent van de 
mensen met een migratieachtergrond gediscrimineerd werd op de 
woningmarkt. Dat aandeel was eind 2017 gedaald naar 14 procent, een 
succes volgens het Gentse stadsbestuur.”
 Na invoering van praktijktesten in Brussel: “Het aantal makelaars dat 

inging op de vraag om mensen van vreemde afkomst te discrimineren 
daalde van 43 procent in 2017, naar 25 procent van de makelaars in 
2018.” (Bruzz 18/12/2018)
 Ook de stad Mechelen heeft recent beslist om praktijktesten in te voeren: 

https://m.gva.be/cnt/dmf20190510_04390568/stad-voert-praktijktesten-
tegen-discriminatie-op-de-huisvestingsmarkt-
uit?fbclid=IwAR12sida5PgHP5CItwUFBKKz4vCy_erIcK4OWWC39noy93ZB
lBaQIITxEbI

 Conclusie:

Discriminatie pak je aan met plannen en middelen, niet alleen met voornemens en 
sensibilisering. Praktijktesten zijn een effectief middel om discriminatie op de woonmarkt aan 
te pakken. Steeds meer steden voeren praktijktesten in: Brussel, Gent, Mechelen, …. Daar waar 
deze testen worden ingevoerd is er een significante daling van de discriminatie op de 
woonmarkt. Waarom doen we dit ook niet in Sint-Niklaas? Het stadsbestuur kan zijn licht 
opsteken in Gent om te bekijken hoe daar een systematische aanpak werd opgebouwd met 
positieve resultaten als gevolg.

Voorstel:

Discriminatie op de huurmarkt omwille van leeftijd, geslacht, origine, beperking en geaardheid 
… is onaanvaardbaar. We voeren proactieve ‘juridische praktijktesten’ in voor de private 
huurmarkt (zowel particulier als via vastgoedkantoren). We doen daarbij een beroep op het 
Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia en op wetenschappelijke ondersteuning met een 
gefaseerde cyclus die omvat: een nulmeting, een verbeterplan en jaarlijkse opvolgmetingen. 
Significante sancties moeten op termijn worden voorzien voor bedrijven, vastgoedkantoren, 
uitzendkantoren … die hardleers zijn en blijven discrimineren. Alle makelaars en 
uitzendkantoren, gevestigd in Sint-Niklaas en deelgemeenten, wordt vooraf een vorming 
aangeboden over de antidiscriminatiewet en antiracismewet.

IR 10 Interpellatie van raadslid Christel Geerts: Leveren van stadsmateriaal

https://www.demorgen.be/nieuws/praktijktesten-op-huurmarkt-werpen-vruchten-af-amper-nog-discriminatie-in-gent~bd5490a0/?fbclid=IwAR24buTe8eMpOZ-CO8oghPewLyOdJ1ZT9j_wt5I7tNfW0OKX1l7mK9bpHmQ
https://www.demorgen.be/nieuws/praktijktesten-op-huurmarkt-werpen-vruchten-af-amper-nog-discriminatie-in-gent~bd5490a0/?fbclid=IwAR24buTe8eMpOZ-CO8oghPewLyOdJ1ZT9j_wt5I7tNfW0OKX1l7mK9bpHmQ
https://www.demorgen.be/nieuws/praktijktesten-op-huurmarkt-werpen-vruchten-af-amper-nog-discriminatie-in-gent~bd5490a0/?fbclid=IwAR24buTe8eMpOZ-CO8oghPewLyOdJ1ZT9j_wt5I7tNfW0OKX1l7mK9bpHmQ
https://www.demorgen.be/nieuws/praktijktesten-op-huurmarkt-werpen-vruchten-af-amper-nog-discriminatie-in-gent~bd5490a0/?fbclid=IwAR24buTe8eMpOZ-CO8oghPewLyOdJ1ZT9j_wt5I7tNfW0OKX1l7mK9bpHmQ
https://m.gva.be/cnt/dmf20190510_04390568/stad-voert-praktijktesten-tegen-discriminatie-op-de-huisvestingsmarkt-uit?fbclid=IwAR12sida5PgHP5CItwUFBKKz4vCy_erIcK4OWWC39noy93ZBlBaQIITxEbI
https://m.gva.be/cnt/dmf20190510_04390568/stad-voert-praktijktesten-tegen-discriminatie-op-de-huisvestingsmarkt-uit?fbclid=IwAR12sida5PgHP5CItwUFBKKz4vCy_erIcK4OWWC39noy93ZBlBaQIITxEbI
https://m.gva.be/cnt/dmf20190510_04390568/stad-voert-praktijktesten-tegen-discriminatie-op-de-huisvestingsmarkt-uit?fbclid=IwAR12sida5PgHP5CItwUFBKKz4vCy_erIcK4OWWC39noy93ZBlBaQIITxEbI
https://m.gva.be/cnt/dmf20190510_04390568/stad-voert-praktijktesten-tegen-discriminatie-op-de-huisvestingsmarkt-uit?fbclid=IwAR12sida5PgHP5CItwUFBKKz4vCy_erIcK4OWWC39noy93ZBlBaQIITxEbI


Gemeenteraad 10/11 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
24 mei 2019

Bohemian Productions zette de afgelopen weken alweer een grootse musicalklassieker op het 
programma: JESUS CHRIST SUPERSTAR. Ditmaal diende de Christus-Koning kerk als decor.
De algemene reacties waren bijzonder lovend. Ik denk dat er een zeer groot draagvlak is in de 
gemeenteraad om dergelijke initiatieven te ondersteunen.Blijkbaar was er evenwel wat 
misgelopen met de afspraken inzake levering van materiaal die met de stad werden gemaakt. 
Graag wat duiding hieromtrent.

IR 11 Interpellatie van raadsleden Christel Geerts, Gaspard Van Peteghem: 
Kortparkeerplaatsen

Op de Antwerpse Steenweg is er enige tijd terug een kortparkeerplaats gekomen in plaats van 
de bewonersparking.
Dit heeft nogal tot wat ongenoegen/ongemak geleid voor de directe buren.
Graag enige duiding:
- Wat zijn de criteria voor het bekomen van een kortparkeerplaats?
- Welk gevolg werd gegeven aan de petitie van de buurtbewoners?

IR 12 Interpellatie van raadslid Christel Geerts: Opvolging risico-analyse

Ruime tijd geleden werd er een risico-analyse uitgevoerd, onder meer voor de 
parkeerdienst/gemeenschapswachten.
Daarbij werden diverse verbeterpunten voorgesteld. Werden deze ondertussen 
geïmplementeerd/geëvalueerd? Graag een overzicht.  
Ondertussen worden er blijvend bekommernissen geuit over gebrek aan controle en oplopende 
spanningen. Hoe wordt dit aangepakt?
Indien de schepen van oordeel is dat het beter is deze vraag in de commissie toe te lichten, dan 
kan ik daar zeker mee akkoord gaan.

IR 13 Interpellatie van raadslid Marc Huys: Privatisering van de groendienst?

Toelichting: 
Het gerucht doet de ronde, ook binnen de groendienst zelf, dat deze dienst zou geprivatiseerd 
worden.  
Mijn vragen:
- Klopt dit gerucht , ja of neen?
- Zo ja , is het totale privatisering of een gedeeltelijke? Wat met het personeel? Wat is de reden 
waaom men hiertoe zou overgaan?
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IR 14 Interpellatie van raadslid Freyja De Rijcke: Honden in het stadspark

Na de actie van hondenbezitters in verband met de problematiek van de uitloopweides voor 
honden, na de vaststelling dat een gedeelte van het stadspark zal worden ingericht als 
'speelbos', blijven we met het feit dat hondenbezitters in de kou blijven staan.
Tijdens het HAP-festival hebben we echter moeten en kunnen vaststellen dat het perfect 
mogelijk is met honden aan de leiband, het park te betreden.
We willen het stadsbestuiur vragen om de geldende regels die dit beletten, aan te passen zodat 
dit in de toekomst, minstens een gedeelte van het park terug voor honden toegankelijk wordt.
We willen de gemeenteraad vragen een aanbeveling aan het college van burgemeester en 
schepenen in die zin, goed te keuren.

IR 15 Interpellatie van raadslid Kristof Van Gansen: Verbreden en ontdubbelen fietspad Hulst 
- Sint-Niklaas

Sint-Niklaas is een fietsstad in wording. Het is positief dat we steeds vaker de fiets nemen. Om 
veilig te kunnen fietsen, moeten we de komende jaren de capaciteit van de fietsinfrastructuur 
uitbreiden.
Ook door de uitbouw van de Clementwijk wordt het bestaande fietspad Hulst - Sint-Niklaas 
steeds drukker. De afgelopen jaren kregen de gewone fietsers in twee richtingen, het 
gezelschap van snelle elektrische fietsen. Er kwamen meer lopers of wandelaars met een hond 
bij. En dit allemaal op een bovenlokaal fietspad van 1,9 m breedte. 
Terwijl er naast dat fietspad een landbouwweg is die sommige landbouwers graag deels willen 
verharden zodat ze zich veiliger kunnen verplaatsen.
- Heeft het stadsbestuur plannen om de fietswegel Hulst - Sint-Niklaas te verbreden, zo ja met 
welke timing?
- Zou het stadsbestuur de landbouwers en buurt kunnen bevragen om het huidige fietspad 
langs de Clementwijk, te ontdubbelen met enerzijds het huidige fietspad en anderzijds een 
karrenspoor voor landbouwers en wandelaar?


