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GEMEENTERAAD
Zitting van 29 april 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 maandag 29 april 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 Christel Geerts: Malaise bij het lokale korps van Sint-Niklaas?

De politie staat overal in ons land onder grote druk, onder meer door personeelstekorten en 
alsmaar moeilijkere probleemsituaties. Anderzijds stellen we vast dat ons korps wel een aantal 
goede resultaten neerzet.
Tegen de achtergrond van deze twee bevindingen hebben wij toch wat vragen. We (diverse 
leden van onze fractie) werden de afgelopen maanden (al dan niet intentioneel) gealarmeerd 
door politiemensen uit verschillende segmenten van het korps. 
De centrale bekommernis is dat het psycho-sociaal klimaat ondermaats is, dat er geen ruimte is 
voor terugkoppeling en dat er teveel in functie van ''het uiterlijk'' vertoon wordt gewerkt.
Uit de diverse verhalen denken we dat dit -het gebrek aan een empatische werkomgeving- de 
kern van het probleem is. 
Er wordt ook melding gemaakt van een uitzonderlijk hoog personeelsverloop alsook van het feit 
dat mensen uit de vorige zone van de korpschef (zonder toegangsprocedure) het korps 
vervoegen. 
We hebben ook bedenkingen over het tijdsbestek van de wijkagenten vernomen (ze moeten 
teveel andere zaken doen waardoor de eigenlijk wijkwerking in de verdrukking komt ...).
Graag hadden we vernomen of de korpschef zich bewust is van deze moeilijkheden, hoe 
bepaalde signalen kunnen geduid worden en hoe zij denkt daar op een verbindende manier een 
oplossing voor te kunnen aanreiken. 

 

IR 2 Interpellatie van raadslid Karel Noppe: Afschaffen voorrang van rechts

Eind vorige maand pleitte mobiliiteitsorganisatie VAB voor het zoveel mogelijk vermijden van 
de voorrang van rechts regel op kruispunten: "De regel zorgt voor verwarring, zeker op 
kruispunten waar de voorrang van rechts niet gesignaleerd wordt. VAB vindt niet dat de regel 
moet verdwijnen, want het is een basisregel waarop men moet kunnen terugvallen als een 
verkeersbord is verdwenen door bijvoorbeeld een ongeval of vandalisme. Wel moet er op zo 
veel mogelijk kruispunten duidelijkheid komen over wie voorrang heeft en wie niet." 
In de Vlaams-Brabantse gemeente Glabbeek werd eind 2017 de voorrang van rechts zo veel als 
mogelijk afgeschaft en kreeg de hoofdweg voorrang. Dit leidde tot een opvallende daling van 
het aantal ongevallen volgens burgemeester Reekmans: "Op een jaar tijd verminderde het 
aantal verkeersongevallen dat in verband gebracht kan worden met deze voorrangsregel van 18 
tot 3." Dichter bij huis kondigde de bestuursploeg in Lede recent eveneens aan dat ze de 
voorrang van rechts-regel op de grootste onsluitingswegen wil afschaffen.
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Graag had ik van de schepen vernomen wat het standpunt van het stadsbestuur is omtrent de 
voorrang van rechts regel op (grote) ontsluitingswegen in Sint-Niklaas: moet de voorrangsregel 
behouden blijven of schaffen we deze beter af? 
Een concreet voorbeeld is het kruispunt van de Hoge Bokstraat met de Nauwstraat. In de hele 
Hoge Bokstraat geldt er voorrang van rechts. Op dit specifieke drukke kruispunt zorgt het echter 
regelmatig voor verwarring en gevaarlijke situaties. In de zomer van 2013 signaleerde ik als 
toenmalig voorzitter van Jong Vld Sint-Niklaas dit probleem. Het ontbreken van een duidelijke 
markering of aanduiding van de voorrang van rechts zorgde ervoor dat de voorrang amper tot 
nooit werd verleend, of dat wie zijn voorrang nam dit op eigen risico deed. Op onze vraag werd 
er toen een grote en duidelijke markering op de rijbaan aangebracht die de voorrang van rechts 
duidelijk aangeeft. Sindsdien is de situatie er zeker en vast op vooruit gegaan maar voor veel 
chauffeurs blijft het jammer genoeg onduidelijk. Daarnaast is men soms ook gewoon te 
ongeduldig en verleent men geen voorrang omdat er vanuit de richting van de westelijke 
tangent veel verkeer komt. De vraag is dan ook of het nuttig en nodig is om de voorrang van 
rechts te behouden op dit kruispunt en de andere kruispunten van de Hoge Bokstraat.

Mijn concrete vragen:

 Hoe staat de schepen tegenover het behouden of afschaffen van de voorrang van rechts-
regel op de (grote) ontsluitingswegen in onze stad? 

 Welke voor- of nadelen ziet de schepen aan het afschaffen van de voorrang van rechts? 
 Zal de verkeersveiligheid erop vooruit gaan door deze voorrangsregel af te schaffen? 
 Op welke (grote) ontsluitingswegen kan het volgens de schepen nuttig zijn om de 

voorrang van rechts af te schaffen? 
 Specifiek over de Hoge Bokstraat: heeft de voorrang van rechts die in deze straat geldt 

zin of niet? Indien niet, hoe wil de schepen de voorrang dan in de toekomst regelen, 
onder andere op het drukke kruispunt van de Hoge Bokstraat met de Nauwstraat?

 Deelt de schepen de mening van VAB dat er op zo veel mogelijk kruispunten 
duidelijkheid moet komen omtrent wie voorrang heeft en wie niet? Welke zijn volgens 
de schepen concrete kruispunten waarbij de signalisatie of aanduiding van de 
voorrangsregels beter kan? En hoe wil de schepen dit doen? 

IR 3 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Overeenkomst SK Belsele (FC Sint-Niklaas) 
- Stad Sint-Niklaas

Niettegenstaande we als raadsleden van de betrokken club, begin deze week, een boze en 
ontgoochelde mail kregen waaruit bleek dat 'het scheef zat' tussen stad en club in het dossier 
Puyenbeke, bleek 's avonds op een persconferentie dat plots alles peis en vree was en dat er 
een overeenkomst was tussen beide partijen.
Afgezien het feit dat het dossier Stad-Waasland-Beveren nog moet afgehandeld worden en ook 
dit dossier ons met vele vragen opzadelt, ook met betrekking tot de toekomst van de nieuwe 
club, hebben we in dit verband twee pertinente vragen :
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- Waarom was SKB in eerste instantie verbolgen?
- Wat is de gedetailleerde overeenkomst met de stad?

IR 4 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Internationaal koortreffen mogelijks in 
Sint-Niklaas?

We vernemen dat in 2020 het internationaal koortreffen (soort Olympische spelen voor koren) 
doorgaat in Vlaanderen, meer bepaald op de as Antwerpen-Gent.
Tientallen koren met een paar duizend deelnemers zullen wedstrijden zingen, concerten geven, 
stoeten houden en hier ook een tijd verblijven. Vermits Sint-Niklaas op de bedoelde as ligt, lijkt 
het ons interessant, uit cultureel en toeristisch oogpunt, om te proberen hierop in te spelen.
Sint-Niklaas heeft immers ook een rijke koortraditie en de aanwezigheid met optredens en 
dergelijke in onze stad kan zeer interessant zijn.
Daarom onze vragen :
- Is het college op de hoogte van deze manifestatie?
- Wil het college inspanningen doen om in de organisatie betrokken te worden?
- Is het college bereid om hier ook logistieke, eventueel financiële inspanningen te leveren?
- Wil het college ter begeleiding hiervan dan ook beroep doen op onze toeritische dienst en 
culturele organisaties om dit eventueel mee vorm te geven?

IR 5 Voorstel tot beslissing van raadslid Jef Maes: Verbod gebruik wegwerpplastic tijdens 
evenementen op openbare ruimtes

Gericht aan Wout De Meester – schepen van duurzaamheid 

Bondige toelichting - Feiten en context:

 Enkele cijfers: 
o Tussen 1950 en 2015 werd 8.3 miljard ton plastic geproduceerd. Voor wie zich 

daar niet zoveel kan bij voorstellen: het totale gewicht komt overeen met 
822.000 Eiffeltorens of een miljard olifanten. Als de huidige trend zich doorzet, 
zal er in 2050 34 miljard ton van de band zijn gerold. (EOS 20/7/2017)

o Van die 8,3 miljard ton kwam 6,3 miljard ton al bij het afval terecht. Een 
schamele negen procent werd gerecycleerd. Bijna 80 procent van het plastic 
eindigt op stortplaatsen, de rest wordt verbrand (12%). (EOS 20/7/2017)

o 50 procent van al het plastic dat we kopen, gooien we binnen de 20 minuten 
weg. (Mei Plasticvrij)

o Het duurt bijna vierhonderd jaar voordat plastic is afgebroken, dus het meeste 
plastic bestaat nog in een of andere vorm. (National Geographic juli/2017)
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o De laatste maanden is er dankzij Mei Plasticvrij en Plastic Attack een grote focus 
op wegwerpplastic en beiden hebben een link met onze stad: 

 Sint-Niklazenaar Sean Dhondt is ambassadeur voor Mei Plasticvrij.
 In Sint-Niklaas vonden al twee Plastic Attacks plaats op 2/6/2018 en 

15/9/2018 met nationale media-aandacht en is er een derde gepland op 
zaterdag 4 mei 2019.
 Een van de eisen van Plastic Attack Waasland is een algemeen verbod op 

alle plastic zakken en plastic wegwerpbekers, borden, bestek en rietjes 
en in afwachting een algemeen verbod op wegwerp plastic tijdens 
evenementen die plaatsvinden op de openbare ruimte.
 Stad Brussel als voorbeeld: 

 De stad Brussel gaat vanaf 1 juli 2019 wegwerpplastic verbieden 
op evenementen in de openbare ruimte. De oppositiepartijen 
Groen en Ecolo toonden zich tevreden met de nieuwe maatregel. 
(HLN 24/9/2018)
 “We willen een voorbeeld zijn. Er zijn intussen voldoende 

alternatieven voor plastic rietjes, bekers, bestek en borden. We 
hopen dat ook andere gemeenten zullen volgen”, reageerde 
Brussels schepen van Milieu, Duurzame Ontwikkeling en Groene 
Ruimten Khalid Zian. (Belga 24/9/2018)
 In Sint-Niklaas toonde Villa Pace al dat het kan. Spijtig genoeg 

was er wel nog wegwerpplastic te zien in o.a. het werelddorp… 
Maar vele andere evenementen op de openbare ruimte in Sint-
Niklaas volgden niet. Bovendien ontleent MIWA gratis aan alle 
organisatoren herbruikbare bekers.

Voorstel:

De gemeenteraad stelt voor om het ‘Reglement evenementen op het openbaar domein’ aan te 
passen en een verbod toe te voegen op het gebruik van wegwerpplastic (o.a. plastic 
wegwerpbekers, bestek, borden en rietjes) op alle evenementen in de openbare ruimte vanaf 
1/1/2020. Deze aanpassing van het reglement wordt voorafgegaan door een informatie- en 
sensibiliseringscampagne over het nakende verbod en de alternatieven die er bestaan.

IR 6 Interpellatie van raadslid Christel Geerts: Opvolging werken stadhuis

Enige weken geleden heb ik de infovergadering (ten dele) bijgewoond over de fasering van de 
bouwwerken aan het stadhuis. Ik heb dit ervaren als een zeer goede en echt informerende 
vergadering.
Graag had ik op de gemeenteraad nog eens een volledig overzicht van de globale en integrale 
kostprijs -zoals die nu gekend is- van de bouwwerken.
(Deze vraag vervalt indien dit item aan bod komt in de commissie van de bevoegde schepen).
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IR 7 Interpellatie van raadslid Christel Geerts: Bescherming van het Puitvoetbos

Enige tijd geleden ontvingen we een brochure om het wandelen te promoten (stampvoets). 
Uiteraard was er in deze brochure heel wat aandacht voor het Puitvoetbos. 
Wat is de stand van zaken in verband met het ''verkeersvrij'' maken van het Puitvoetbos?

IR 8 Interpellatie van raadslid Christel Geerts: Opvolging diftar

Op de gemeenteraad van januari was er een boeiende duscussie over de implementatie van 
diftar.
Bepaalde punten waren nog niet volledig klaar en we willen daar bij deze op terugkomen. 
1. Is er al een idee hoe men de globale metingen gaat organiseren (diftar + private ophalingen)?
2. Er werd aangegeven dat men voor mensen zonder papieren 'mogelijks' zou werken via een 
systeem vergelijkbaar met het systeem voor dringende medische hulpverlening. Wat is de 
huidige stavaza?
3. Er werd aangegeven in de discussie dat maatwerk aan de orde zou zijn en dat het gebruik van 
ondergrondse containers zeker ook een belangrijk aandachtspunt blijft.  We stellen vast dat dit 
in de praktijk toch niet altijd het geval is.  

IR 9 Interpellatie van raadslid Kris Van der Coelden: Erkenning co-ouderschap

Twee recente beslissingen brengen het probleem van het co-ouderschap weer onder het licht:
- de diftar-regeling, waarbij het verlaagde tarief voor de eerste 100 kg wel geldt voor de 
ouderen waarbij kinderen in co-ouderschap gedomicilieerd zijn, maar niet bij de ouder waar ze 
de rest van de tijd verblijven.
- de recente beslissing van het college van burgemeester en schepenen om geen stadskorting 
op de prijs van de Buzzy Pass toe te kennen voor kinderen in co-ouderschap.
Graag had ik het college van burgemeester en schepenen hierover geïnterpelleerd.

IR 10 Interpellatie van raadslid Jef Maes: Vragen omtrent optreden milieupolitie inzake 
inbreuken op asbestveiligheid

Op maandag 15 april 2019 krijgt een lid van het Actiecomite Asbest een melding dat in een 
autogarage asbestplaten worden losgewrikt, kapot gebroken en naar beneden worden gegooid, 
terwijl het personeel en de klanten in de omgeving aanwezig blijven. Het betreft een 
asbestplaten dak met daarop een laag pur-isolatieschuim gespoten. Door deze manier van 
werken ontstaat een groot risico van verspreiding van asbestvezels. 
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De milieupolitie wordt verwittigd. 
Normaliter zou ik hier niet over tussenkomen op de gemeenteraad, maar de afwikkeling van 
deze zaak is zo typerend, ook voor andere zaken die mij jammer genoeg steeds vaker worden 
gesignaleerd, dat ik een aantal vragen wil stellen over de algemene aanpak van 
asbestproblemen door de milieupolitie.
1. Met welke instructies wordt de milieupolitie het veld in gestuurd als het over asbestklachten 
gaat? Is het vertrekpunt het minimaliseren van de feiten of het ernstig opnemen van elke klacht 
en met deskundigen overleg te plegen over de te nemen stappen?
2. Sinds wanneer is het de taak van een politieagent om bij een overtreding begrip te vragen 
voor de situatie van de overtreders? Gebeurt dat bij verkeersovertredingen ook?
3. Welke opleiding heeft de milieupolitie reeds gekregen op het vlak van asbestveiligheid? 
4. Is het gebruikelijk dat de milieupolitie klokkenluiders probeert te intimideren?
Gelukkig is deze zaak in goede orde geregeld omdat de klokkenluider voet bij stuk hield, maar 
dat is jammer genoeg niet altijd het geval bij gelijkaardige klachten. Vandaar deze vragen en 
vooral de bekommernis om anders om te gaan met klachten omtrent asbestveiligheid.

IR 11 Interpellatie van raadslid Kris Van der Coelden: Fietsstraten - in het rood

De verkeershandhaving in de fietsstraten is geen evidentie. Uit onwetendheid of uit haast zijn er 
nog steeds teveel automobilisten die het inhaalverbod ten opzichte van de fietsers negeren. 
Onder andere in Gent en Antwerpen, maar ook bijvoorbeeld in een kleinere centrumstad als 
Halle, legt de gemeente de fietsstraten systematisch in met rood asfalt. Zo is het voor iedereen 
duidelijk dat een straat het statuut van fietsstraat heeft en geeft de wegbeheerder ook een 
duidelijk signaal dat de doorstroming van het autoverkeer ondergeschikt is aan de veiligheid en 
het comfort van de fietsers. We zijn van oordeel dat een dergelijke aanduiding ook in Sint-
Niklaas wenselijk is en wensen daar graag de mening van het college van burgemeester en 
schepenen en de bevoegde schepen over te horen.

IR 12 Voorstel tot beslissing van raadslid Jef Maes: Voorstel tot verbod op het afsluiten van 
water in Sint-Niklaas 

Bondige toelichting - Feiten en context:

Toegang tot water werd op 28 juli 2010 door de Algemene Vergadering van de VN als een 
mensenrecht erkend. Op 8 september 2015 stemde het Europees parlement een resolutie die 
‘het belang van water en sanitaire voorzieningen als mensenrecht en van water als een publiek 
goed en een fundamentele waarde voor alle EU-burgers wil erkennen’. 
De resolutie ‘keert zich tegen de (gedwongen) afsluiting van de watertoevoer, en verzoekt de 
lidstaten om onmiddellijk een einde aan dergelijke toestanden te maken’. Deze resolutie kwam 
er nadat de Europese burgerbeweging Right2Water bijna 2 miljoen handtekeningen had 
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verzameld onder een petitie die de erkenning van water als mensenrecht eiste.
In Nederland heeft een rechter in 2008 gebruik gemaakt van uitspraken in het kader van het 
Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (IVESCR) betreffende 
het ’recht op water en sanitatie’ om een watermaatschappij te verbieden een wanbetaler af te 
sluiten.
Toch stellen we vast dat in Sint-Niklaas bij verschillende mensen het water wordt afgesloten. 
Pas sinds de overschakeling van het stedelijke waterbedrijf naar De Watergroep worden er ook 
gezinnen van water afgesloten in Sint-Niklaas. Voordien werd in Sint-Niklaas niemand van 
water afgesloten. Wij hebben bij schepen Heyrman de cijfers van de voorbije jaren opgevraagd. 
Daaruit blijkt dat in 2017 182 dossiers werden behandeld binnen het LAC voor wat betreft de 
wateraansluiting. Het LAC heeft beslist om bij 29 personen het water af te sluiten. In 2018 
waren dat 149 dossier met 5 afsluitingen. 
Het totaal aantal dossiers gaat inderdaad niet altijd over gezinnen die zonder water komen te 
zitten, het gaat ook over leegstand of verbouwingswerken. Maar dat neemt niet weg dat er ook 
gezinnen van water zijn afgesloten.
Het steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting pleit 
trouwens in haar rapport 'Recht op water' om de procedure van het LAC aan te passen. Deze 
procedure wordt trouwens enkel in Vlaanderen toegepast. In Brussel en Wallonië probeert men 
afsluitingen te vermijden en is het een vrederechter die in moeilijke gevallen oordeelt. Dat 
voorstel neemt het steunpunt over. Pagina 29 van het rapport: “Voor de overleggroep is een 
vrederechter – met zijn gerechtelijk mandaat – de aangewezen instantie om te oordelen bij een 
discussie rond achterstallige facturen, meer dan een lokale adviescommissie waarbij één van de 
leden de eisende partij is. Door mensen in armoede wordt de vrederechter ook als de meest 
toegankelijke magistraat ervaren.”
De laatste jaren is de waterprijs de hoogte in geschoten. Terwijl een gemiddeld gezin in 2010 
nog 100 EUR per jaar betaalde voor het stromend water, was dat vorig jaar 400 EUR. De 
waterprijs zelf is niet zo zeer gestegen, wel de taksen die we betalen voor de riolering en de 
waterzuivering. Als gevolg daarvan hebben steeds meer mensen moeite om de waterfactuur te 
betalen. In 2015 waren er 42.871 gezinnen in Vlaanderen die één of meerdere 
afbetalingsplannen hadden lopen voor hun water. Dat zijn 17 gezinnen op 1000. Een stijging 
met 17% in vergelijking met voorgaand jaar. Bovendien lukt het bij vier op de tien niet het 
afbetalingsplan na te leven.
De vraag is dan ook of de stad de waterfactuur voor iedereen niet kan verlagen door de 
gemeentelijke saneringsbijdrage te verminderen en die kosten uit de algemene belastingen te 
halen. Dit is een bijdrage in verhouding tot uw inkomen en spaart de minder kapitaalkrachtigen.
Het steunpunt Armoede formuleert trouwens nog meer aanbevelingen om het recht op water te 
garanderen. Gratis douchemogelijkheid voor kansarmen bijvoorbeeld, het bestond vroeger, in 
het zwembad, maar dat is afgeschaft.
Het creëren van een steunfonds waaruit kan geput worden bij betalingsmoeilijkheden, 
enzovoort. We komen daar de komende maanden zeker op terug.
Uit het antwoord dat wij van de schepen hebben ontvangen blijkt op geen enkele manier dat er 
geen enkele familie in Sint-Niklaas de toegang tot water is ontnomen. 
Water is levensnoodzakelijk. Iedereen heeft water nodig om te drinken, om eten klaar te maken, 
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voor hygiëne ... Er bestaat geen menswaardig leven zonder toegang tot water van goede 
kwaliteit en in voldoende hoeveelheid. Een gezin afsluiten van water, ook al zijn het er maar 
een tiental per jaar in onze stad, vinden wij onaanvaardbaar en niet meer van deze eeuw. Het is 
vanuit deze vaststelling dat wij als PVDA pleiten om een absoluut verbod in te stellen in onze 
stad op het afsluiten van water.
Met dit voorstel sluiten we ons trouwens aan bij het Memorandum van Polsslag, de 
koepelorganisatie van de armoedeverenigingen. Zij schrijven namelijk “Polsslag vindt volledige 
afsluitingen mensonwaardig. Het creëert leefsituaties waarbij je terugvalt op 
overlevingsstrategieën om te voorzien in je dagelijkse levensbehoeften. Het werkt sociaal 
isolement in de hand en ontneemt je net de kracht om de situatie te veranderen. Volledige 
afsluiting gaat volledig voorbij aan het (grondwettelijk) recht op nutsvoorzieningen dat we 
nastreven.” Vindt het stadsbestuur dat ook?

Voorstel tot beslissing: 
De gemeenteraad vindt volledige afsluitingen mensonwaardig. Het creëert leefsituaties waarbij 
je terugvalt op overlevingsstrategieën om te voorzien in je dagelijkse levensbehoeften. Het 
werkt sociaal isolement in de hand en ontneemt je net de kracht om de situatie te veranderen. 
Volledige afsluiting gaat volledig voorbij aan het (grondwettelijk) recht op nutsvoorzieningen 
dat we nastreven. De gemeenteraad stelt voor om in Sint-Niklaas bij geen enkel gezin het water 
volledig af te sluiten.

IR 13 Interpellatie van raadslid Jef Maes: Vergunningsaanvraag van het bedrijf Hofman & 
Zoon bvba in het Industriepark-Noord, vlakbij de huizenrij in de Hoge Heerweg

Het bedrijf Hofman & Zoon heeft een vergunningsaanvraag ingediend voor de bouw van dat 
magazijn voor de opslag en sortering van afvalstoffen, afkomstig van de sloop van woningen en 
het opruimen van inboedels. In deze vergunning is ook de opslag van asbest vervat. In de buurt 
wordt met bezorgdheid gereageerd. Het bedrijf bevindt zich vlak naast de huizenrij. Er is amper 
een buffer tussen de tuinen en de bedrijven. 
Met het asbeststort van SVK is er een voorgeschiedenis in onze stad met de opslag van asbest 
vlakbij woningen. De PVDA hoopt dat het stadsbestuur de nodige lessen trekt uit het verleden.
De PVDA wenst hierover een aantal vragen te stellen aan het stadsbestuur:
1. Welk advies gaat het stadsbestuur formuleren naar de provincie? 
2. Is het echt de bedoeling van het stadsbestuur om toe te staan dat asbestplaten worden 
opgeslagen vlakbij woningen? Hofman & Zoon zijn trouwens momenteel niet geregisreerd bij 
OVAM voor afval. Dit is dus een volledig nieuwe activiteit voor hen. De vraag is: waarom zouden 
zij asbest opslaan? Ze moeten dit sowieso afvoeren naar een verwerker. De huidige trend in 
afvalverwerking is slopen/sorteren op de site zelf en rechtstreeks afvoeren naar deponie. Dus 
waarom dan nog een vergunning toekennen voor tussenopslag?
3. De buurt heeft gevraagd om een hoorzitting te organiseren met alle betrokkenen. Hoe staat 
het stadsbestuur ten opzichte van dit voorstel? 
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IR 14 Interpellatie van raadslid Kris Van der Coelden: Evolutie voetbaldossier

In de opstart van een jeugdwerking op de terreinen van Puyenbeke volgen de gebeurtenissen 
zich snel op. Graag hadden we de schepen geïnterpelleerd met betrekking tot de stand van 
zaken op het moment van de gemeenteraad. 

IR 15 Interpellatie van raadslid Aster Baeck: Suggestie: fietslichtenautomaat

In het verleden had de jeugdraad van Sint-Niklaas reeds het idee om fietslichtenautomaten in 
Sint-Niklaas te plaatsen. Deze zijn er echter nooit gekomen. De stad Gent heeft er ondertussen 
wel geplaatst. Aangezien Sint-Niklaas streeft naar een echte fietsstad te zijn lijkt het ons goed 
om ook bij ons fietslichtenautomaten te plaatsen. 


