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GEMEENTERAAD
Zitting van 21 juni 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 21 juni 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 Johan Uytdenhouwen: Differentiëring opcentiemen 
onroerende voorheffing

De gemeenten bepalen zelf de hoogte van hun opcentiemen op de onroerende voorheffing. Die 
opcentiemen maken het leeuwendeel uit van het bedrag dat we uiteindelijk aan onroerende 
voorheffing moeten betalen.
Voor het aanslagjaar 2019 geldt in Sint-Niklaas één tarief van 834,38 opcentiemen. Dat 
betekent dat we voor elke euro aan onroerende voorheffing 8,34 EUR bijbetalen aan de stad. 
Onze stad zit hiermee net onder het Vlaamse gemiddelde dat 880,33 opcentiemen bedraagt.
Het decreet van 15 mei 2018 dat artikel 41 van het decreet lokaal bestuur wijzigt, biedt 
gemeenten de mogelijkheid om vanaf aanslagjaar 2019 binnen hun grondgebied de 
gemeentelijke opcentiemen te differentiëren. Doel hiervan is het bedrag van de onroerende 
voorheffing te laten variëren bijvoorbeeld per wijk of stadsdeel, of nog volgens het gebruik dat 
gemaakt wordt van het onroerend goed (privé of professioneel).
Een nieuw en nuttig instrument in handen van de gemeenten, want op deze manier kan een 
gemeente onder meer bijdragen aan de heropleving van een stationsbuurt, kan ze de bevolking 
aanmoedigen om in de stadskern te komen wonen of kan ze zelfstandigen dat extra duwtje in 
de rug geven om een winkel te openen.
Met deze fiscale maatregel worden dus eigenlijk niet-fiscale doelen nagestreefd. Hij dient ter 
ondersteuning van een gewenst stedelijk ruimtelijk en economisch beleid.
Een ander voordeel van zo’n differentiëring is dat het probleem van onrealistische KI's hiermee 
gedeeltelijk wordt gecompenseerd. De principiële band tussen verhuurwaarde en KI is immers 
al lang zoek. Een differentiëring van opcentiemen leidt dus tot een eerlijker en rechtvaardiger 
belasting.
Door onrealistische KI’s kennen we momenteel paradoxale toestanden:
- Zo wordt een bestaande woning in een verloederd stadsdeel nog altijd meer belast dan een 
oude woning met tuin in de kernen van het buitengebied. Oude herenhuizen of woningen in 
slechtere buurten van de stad hebben immers vaak nog een hoog KI uit het verleden. Door de 
lagere opcentiemen zal de onroerende voorheffing voor deze eigenaars dalen. Woningen in 
buitenwijken daarentegen hebben vaak net een (te) laag KI. Door de opcentiemen te verhogen, 
zullen deze eigenaars meer onroerende voorheffing moeten betalen. 
- Hetzelfde geldt voor handelspanden. Handelspanden in vroeger druk bezochte winkelstraten 
(denk aan de Stationsstraat) hebben nu nog altijd een zeer hoog KI. Zelfstandigen die het nu 
nog aandurven om een zaak te openen in minder florissante winkelstraten, zijn daar dus de 
dupe van. 
De voordelen van een differentiëring van de opcentiemen voor Sint-Niklaas zijn duidelijk. Deze 
maatregel kan een extra instrument zijn om het kernwinkelgebied een nieuwe impuls en 
aantrekkingskracht te geven. Daarnaast draagt deze maatregel bij aan de betaalbaarheid van 
woningen in de stadkern terwijl anderzijds de open ruimte in het buitengebied zoveel mogelijk 
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wordt gevrijwaard.
Een evenwichtige en doordachte differentiëring tussen stimuleren' en 'ontraden' door 
respectievelijk 'verlagen' en 'verhogen' van de opcentiemen, kan bovendien een budget-
neutrale oefening zijn waardoor de stad geen inkomsten hoeft te derven.
Eind december stelt deze gemeenteraad de opcentiemen voor het aanslagjaar 2020 vast. 
De financieel directeur heeft dus nog een half jaar om de haalbaarheid te laten onderzoeken 
van een differentiëring van opcentiemen, desgevallend een grondige motiveringsnota te laten 
opstellen over de noodzaak van de differentiëring en de Vlaamse belastingdienst advies te 
vragen over de technische uitvoerbaarheid van gedifferentieerde opcentiemen. 
(Meer info: https://belastingen.vlaanderen.be/OV_differentiering-gemeentelijke-opcentiemen)
Voorstel van beslissing: 
De gemeenteraad beslist om de financieel directeur de haalbaarheid en voorwaarden te laten 
onderzoeken om tot differentiëring over te gaan van de gemeentelijke opcentiemen op de 
onroerende voorheffing in de zin van artikel 41, laatste lid van het decreet van 22 december 
2017 over het lokaal bestuur. Bij het voldaan zijn van de decretale voorwaarden, zal in 
december 2019 een voorstel van beslissing in de zin van artikel 41, laatste lid aan de 
gemeenteraad voorgelegd worden.

IR 2 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Belsele kermis: dringende evaluatie meer 
dan nodig!

Het opzet van de kermis in Belsele, 'nieuwe stijl' is niet overdeeld gelukkig gebleken. Heel wat 
opmerkingen werden gemaakt en er zijn blijkbaar heel wat onvolkomenheden vastgesteld. De 
lokale horeca is, zacht uitgedrukt, niet erg gelukkig (waarvoor verwittigd was), kermisattracties 
ontbraken, er zat geen 'ziel' in het kermisgebeuren.
Hierover willen we het college van burgemeester en schepenen nu reeds ondervragen teneinde 
nu al aanpassingen tegenover volgend jaar te kunnen nemen.

IR 3 Interpellatie van raadslid Marc Huys: Oostelijke tangent : 'het oneindige verhaal', 
megalomane waanzin, politiek gegoochel, nepargumenten, noodzaak of zinloze 
kosten?

Bij de planning, verwezenlijking en doelstellingen van de oostelijke tangent kunnen heel wat 
vragen en bedenkingen worden gesteld. De belangrijkste vraag is: is dit nodig en wat zal het 
resultaat zijn. Of kon het anders.
We willen aantonen en aanklagen dat er bij de ontwikkeling van de plannen heel wat rare 
kronkels in de besluitvorming zijn geweest die minstens de wenkbrauwen doen fronsen en ons 
zeker ook aan de noodzaak van de tangent doen twijfelen.
We willen het college van burgemeester en schepenen hierover ondervragen, met enkele feiten 
confronteren en suggesties doen.

https://belastingen.vlaanderen.be/OV_differentiering-gemeentelijke-opcentiemen
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IR 4 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Het Na-Tourcriterium is weg, welkom het 
nieuwe grote internationale wielerevent

Deze week zijn we geconfronteerd met de opvolger (?) van het Na-Tourcriterium: de start van de 
'ronde van België', of hoe dat ding tegenwoordig mag heten.
Bedenkingen bij deze manifestatie en de uitstraling ervan en vooral bij de organisatie en de 
(non)communicatie hieromtrent.

IR 5 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Groene 'proeftuin' aan de esplanade aan 
het station

Weeral een verrassing die we moeten vernemen uit de pers: er komt een proefopstelling voor 
groenaanleg op de esplanade. Een proeftuin van een heuse 120 m².
Als we de pers mogen geloven is dit om te testen wat in de toekomst mogelijk moet en kan zijn.
Enkele vragen :
- Wie zal dat aanleggen?
- Wie zal dit ontwerpen?
- Wat zal dit kosten?
- Wat is de idee?
- Is men zeker van die 120 m²? Want als klopt wat we lezen, kan op zulke beperkte ruimte heel 
wat georganiseerd worden.
- Waarom hebben we als raad hierover op voorhand niets vernomen?

IR 6 Interpellatie van raadslid Jef Maes: Vragen bij de sluiting van boekhandel ’t Oneindige 
verhaal 

Vorige week kregen we dit onheilsbericht: Boekhandel ’t Oneindige verhaal uit Sint-Niklaas sluit 
eind 2019 zijn deuren. “Te veel factoren zorgen ervoor dat het openhouden van onze 
zelfstandige boekhandel economisch steeds moeilijker wordt op langere termijn”, klinkt het bij 
zaakvoerders Herwig en Tim Staes.
Voor het culturele leven in Sint-Niklaas en omgeving is dit een ware ramp. Hiermee is Sint-
Niklaas één van de weinige centrumsteden die niet langer over een zelfstandige boekhandel 
gaat beschikken. Een boekhandelaar met liefde voor boeken, met aandacht voor literatuur, 
poëzie en literaire non-fictie … Je vindt het raar of zelden in een ketenboekhandel want daar is 
vooral oog voor de bestsellers. Vanuit die passie voor degelijke literatuur verkoopt de 
onafhankelijke boekhandel ook risicovolle titels met een kleinere oplage. Zonder een 
assortimentsboekhandel treedt een neerwaartse spiraal in werking. Verschraling van het 
boekenlandschap is het resultaat en dat komt de cultuur niet ten goede.



Gemeenteraad 5/9 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
21 juni 2019

Wat heeft het stadsbestuur ondernomen om deze assortimentsboekhandel in de stad te 
behouden?
Waarom kunnen steden als Mechelen en Brugge wel een groot deel van hun boeken aankopen 
bij de lokale boekhandels? Waarom doet Sint-Niklaas dit niet?
Is het stadsbestuur er zich van bewust dat het huidige aankoopbeleid van de bibliotheek er mee 
voor heeft gezorgd dat de enige assortimentsboekhandel in onze stad zijn deuren moet sluiten? 
Met een boekhandel verdwijnt niet alleen een winkel, maar een cultureel centrum. Want een 
boekhandel is meer dan een winkel.
Voor ’t Oneindige verhaal komt alle hulp te laat. Het is een klap voor het culturele leven in onze 
stad.
Maar wat gaat het stadsbestuur doen om er voor te zorgen dat er opnieuw een zelfstandige 
boekhandel in onze stad kan openen? Beleid voeren wil niet zeggen ‘passief toekijken tot er 
zich een opportuniteit voordoet’. Beleid voeren is mensen stimuleren, een positief 
boekenklimaat scheppen, omstandigheden creëren die culturele initiatieven mogelijk maken. 
Misschien zijn er samenwerkingsmogelijkheden tussen een nieuwe winkel en de nieuwe 
bibliotheek? In Nederland lopen er zo’n initiatieven. In Amstelveen bijvoorbeeld. Daar heeft 
men bij de verbouwing van de bib plaats gemaakt op de begane grond voor een boekhandel 
want zowel een bibliotheek als een boekhandel zijn ontmoetingsplekken voor 
boekenliefhebbers.
Gaat het stadsbestuur zijn aanbestedingscriteria voor de bib aanpassen zodat potentiële 
boekhandelaren een toekomst zien voor een boekhandel in onze stad?
Welke initiatieven denkt het stadsbestuur te nemen voor een boekhandelsvriendelijk beleid?
Meer informatie:
(1)    
http://www.sociaalcultureel.be/doc/Doc_LOKAAL/2013/20130627_Onderzoek%20aankoopbelei
d%20bibliotheken%20eindrapport-2013.pdf
(2)      https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/boekwinkel-is-eigenlijk-niet-het-goede-
woord-sociaal-culturele-voorziening-wel~b506b15c/

 

IR 7 Interpellatie van raadslid Jef Maes: Vragen rond stijgende kinderarmoede in onze stad 
naar aanleiding van nieuwe cijfers van Kind en Gezin

Vorige week heeft Kind en Gezin de nieuwe cijfers bekendgemaakt van de 
jaarlijkse kansarmoede-index. Die geeft aan hoeveel procent van de kinderen tussen nul en drie 
jaar in Vlaanderen opgroeit in een moeilijke thuissituatie. Die groep wordt in Vlaanderen elk 
jaar groter: van 6 % in 2001 tot 13,8 % in 2017. Het afgelopen jaar is het percentage nog verder 
geklommen, tot 14,1 %. https://www.kindengezin.be/cijfers-en-
rapporten/cijfers/kansarmoede/gemeentelijk-niveau/
De cijfers van Sint-Niklaas zijn echt wel onrustwekkend hoog: 28,8 % in 2018, terwijl dit in 
2016 23,1% bedroeg. Op twee jaar tijd is het percentage met meer dan 5 % gestegen. 

http://www.sociaalcultureel.be/doc/Doc_LOKAAL/2013/20130627_Onderzoek%20aankoopbeleid%20bibliotheken%20eindrapport-2013.pdf
http://www.sociaalcultureel.be/doc/Doc_LOKAAL/2013/20130627_Onderzoek%20aankoopbeleid%20bibliotheken%20eindrapport-2013.pdf
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/boekwinkel-is-eigenlijk-niet-het-goede-woord-sociaal-culturele-voorziening-wel~b506b15c/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/boekwinkel-is-eigenlijk-niet-het-goede-woord-sociaal-culturele-voorziening-wel~b506b15c/
https://www.kindengezin.be/cijfers-en-rapporten/cijfers/kansarmoede/gemeentelijk-niveau/
https://www.kindengezin.be/cijfers-en-rapporten/cijfers/kansarmoede/gemeentelijk-niveau/


Gemeenteraad 6/9 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
21 juni 2019

We hebben als PVDA al meermaals aan de alarmbel getrokken op het vlak van armoede. We 
hebben twee maanden geleden nog 850 handtekeningen afgegeven van mensen die vragen om 
armoede als absolute prioriteit aan te pakken in onze stad. We hebben hier gepleit voor de 
invoering van een armoedetoets. We hebben gepleit voor de nachtopvang voor daklozen, voor 
het fors opdrijven van het aantal sociale woningen. We hebben hier gepleit voor een verbod op 
afsluiten van water en elektriciteit en voor gratis maaltijden op school. Het was allemaal niet 
nodig. Het lijkt ons vandaag, met deze cijfers op tafel, moeilijk vol te houden dat we goed bezig 
zijn in onze stad op vlak van armoedebestrijding. 
Daarom pleiten wij vandaag om het geweer echt van schouder te veranderen en een totaalplan 
uit te werken om de armoede in het algemeen en de kinderarmoede in het bijzonder drastisch 
aan te pakken. De strijd tegen kinderarmoede vereist een globale aanpak op meerdere fronten 
tegelijk.
Naast de punten die ik hierboven heb aangehaald, lijkt het ons zeer belangrijk om wonen 
betaalbaar te maken. Dat kan bijvoorbeeld door het toekennen van een stedelijke premie voor 
mensen die langer dan een jaar op de wachtlijst voor een sociale woning staan. Ook de 
waterfactuur kan naar omlaag door het verlagen van de gemeentelijke saneringsbijdrage 
geheven via de waterfactuur. Die is bij ons de hoogst mogelijke. Waarom die middelen niet 
halen uit de inkomsten uit de directe belastingen?
Kortom: voor de PVDA is er een echt globaal plan nodig om armoede aan te pakken en moet 
daar ook een voldoende groot budget voor worden uitgetrokken. Als we nu niets extra's doen en 
fors ingrijpen, wanneer dan wel? 
De vraag is dan ook: welke nieuwe initiatieven plant het stadsbestuur om de kinderarmoede 
structureel te doen dalen, nu de cijfers duidelijk aantonen dat de aanpak van de afgelopen jaren 
er helemaal niet voor zorgt dat de kinderarmoede daalt maar eerder fors toeneemt? Want de 
kwaliteit en het niveau van een zorgzame samenleving kan je afmeten aan de manier waarop ze 
omgaat met haar kinderen en haar ouderen. 

 

IR 8 Voorstel tot beslissing van raadslid Christel Geerts: "De strijd tegen lege brooddozen": 
mag het ietsje meer zijn?

Strijd tegen lege brooddozen aangaan! Mag het ietsje meer zijn?
Kinderarmoede, het blijft één van onze grootste uitdagingen. Eén op vier kinderen in Sint-
Niklaas groeit op in armoede. En uit onze scholen komen zeer zorgwekkende signalen: lege 
brooddozen, ongezonde maaltijden, onbetaalde schoolfacturen, kinderen die niet mee op 
schoolreis mogen, jongeren die een school of een richting kiezen op basis van kostprijs …
Wij hebben reeds bij de bespreking van het beleidsplan meer aandacht gevraagd voor deze 
problematiek, want de uitdagingen zijn groot.
Ons raadslid Willem De Klerck kaartte dit ook al binnen het BCSD aan.
Ook wij hebben dan heel specifiek het thema van de lege brooddozen tot tweemaal toe ter 
sprake gebracht, met de bedoeling om één en ander in gang te zetten. Maar we waren wat 
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teleurgesteld in jullie antwoorden: "er moet iets structureel gebeuren" of "we nemen het op in 
het armoedeplan" … zijn holle engagementen.
Wij blijven vragende partij om hierover nu echt in debat te gaan met de scholen. Want zoals 
Willem De Klerck ook al aangaf in zijn tussenkomsten in het OCMW:
"De stad zou beter met de scholen (en de armoede-organisaties) moeten samenwerken om 
armoede te detecteren bij kinderen én om hun ouders naar gepaste hulp te begeleiden. Maar 
ook om ervoor te zorgen dat schoolfacturen nergens en nooit een obstakel zijn, en dat scholen 
meer aandacht hebben voor de prijs van het onderwijs".
Wij vinden dan ook dat men bij prioriteit komaf moet maken met de schande van de lege 
brooddozen. "Hier mogen we echt geen tijd meer verliezen. Geen enkel kind zou in onze stad 
zonder boterhammen naar school mogen komen. Punt." En dus moet de stad écht in actie 
treden. Ook de Vlaamse Onderwijsraad maakt zich zorgen en zou daarom een advies 
voorbereiden dat stelt dat op school gratis maaltijden aangeboden moeten worden, "zoals dat 
in een aantal Scandinavische landen al veel langer het geval is".
Wij denken, mede gesteund door de signalen die wij krijgen van bepaalde scholen, dat er nu 
een concreet engagement nodig is.
In Antwerpen en Gent, steden met vergelijkbare cijfers op vlak van kinderarmoede, lopen 
intussen projecten in verschillende scholen die experimenteren met verschillende modellen.
Er zijn tal van inspirerende voorbeelden:
- Wanneer een schooldirectie in Antwerpen dan toch alarmerende signalen opvangt over een 
kind dat zonder eten op school arriveert, wordt sinds vorig jaar de sociale dienst van het 
stedelijk onderwijs ingeschakeld, net zoals bij onbetaalde schoolfacturen, om samen met de 
ouders naar een oplossing te zoeken.
- Met ‘Kinderen Eerst’ slaat de sociale dienst van OCMW Gent een brug tussen scholen en 
hulpverlening.
- Het Gentse stadsbestuur werkt ook al enkele jaren aan het duurzamer en gezonder maken van 
de schoolmaaltijden van het stedelijk onderwijs. Begin 2017 zette men daarin een grote stap 
vooruit, met de start van een nieuw contract voor schoolmaaltijden, dat aan strengere criteria 
voldeed: gezonder, duurzamer, lekkerder.
Wij vragen dan ook aan het college van burgemeester en schepenen volgende minimale 
engagementen:
Voorstel tot beslissing:
1° om op een gefaseerde manier werk te maken van de invoering van gezonde (gratis of zeer 
lowbudget) maaltijden voor alle kleuters en lagereschoolkinderen, zodat op termijn er voor elk 
kind op de kleuter- en lagere school een gezonde en duurzame maaltijd is;
2° om op korte termijn (september 2019) proefprojecten op te starten in scholen die zich 
daarvoor aanbieden, om die projecten met alle betrokken partners te evalueren en zo geleidelijk 
toe te werken naar een breed draagvlak voor gezonde, gratis of lowbudget-maaltijden op alle 
scholen;
3° om bij de aankoop van maaltijden van de eigen scholen en kinderopvanginitiatieven slechts 
in beperkte mate rekening te houden met de prijs (max 20 %), maar een aantal kwalitatieve 
(technische en gunnings-) criteria voorop te stellen zoals de versheid en de duurzaamheid, met 
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fairtrade-ingrediënten, biologische en seizoensgebonden producten, duurzame verpakking 
enzovoort.

IR 9 Interpellatie van raadslid Jef Maes: Vragen rond het openbaar vervoer bij verhuis AZ 
Nikolaas naar Neerkouter en rond onderzoek alternatieven

Met grote belangstelling heb ik het dossier van ABLLO vzw gelezen omtrent de meerkosten 
voor het openbaar vervoer van de verhuis van AZ Nikolaas naar de Neerkouter dat wij allemaal 
vorige week in onze mailbox hebben ontvangen. Zie ook: http://www.abllo.be/bij-verhuizing-az-
nikolaas-naar-neerkouter-meerkosten-voor-openbaar-vervoer

Naar aanleiding van dit dossier en de presentatie van de directeur van AZ Nikolaas op de 
commissie van de burgemeester in de maand mei, heb ik een aantal vragen hierover.

A.      Omtrent het openbaar vervoer in geval van verhuis van AZ Nikolaas naar de Neerkouter

 

 De studie die ABLLO heeft gemaakt, wijst op een meerkost van 1,1 miljoen euro per jaar 
voor de organisatie van het openbaar vervoer naar de Neerkouter. Is AZ Nikolaas bereid 
om die kosten te betalen? Zo niet, hoe denkt het stadsbestuur de nood aan openbaar 
vervoer op te lossen? Gaat die meerkost dan gefinancierd worden door De Lijn?

 Heeft het stadsbestuur al overlegd met De Lijn over hoe in geval van verhuis van AZ 
Nikolaas naar de Neerkouter, het busvervoer zou georganiseerd worden?

 Uit de studie van ABLLO blijkt dat de kwaliteit (overstap en reistijd) van het 
streekbusnet zwaar te lijden zal krijgen als AZ Nikolaas naar de Neerkouter verhuist. 
Hoe denkt het stadsbestuur de kwaliteit van het streekbusnet op het huidige peil te 
houden voor de bezoekers van AZN?

 De studie van ABLLO geeft duidelijk aan dat de verhuis van AZ Nikolaas naar de 
Neerkouter het hele Waasland Klimaatplan op zijn kop zet gezien a) er meer autoverkeer 
zal komen en b) zowat 277.392 extra buskilometers nodig zijn.  Ook voor de fiets moet 
er van alles gebeuren. Hoe denkt het stadsbestuur dit op te vangen? Gaat men de 
ambities voor het Klimaatplan bijsturen?

 B.      Omtrent het onderzoek naar mogelijke alternatieve locaties

 

 Tijdens de presentatie van de directie van AZ Nikolaas op de commissie van de 
burgemeester in mei, lezen we op de voorlaatste slide het volgende: "Opmaak RUP en 
MER: Niettemin: bijkomend onderzoek naar 5 binnenstedelijke locaties én De 
Winningen teneinde het dossier maximaal RvSt-proof te maken".Ik lees dit als zijnde dat de 
MER-studie en het bijkomend onderzoek naar 5 binnenstedelijke locaties eigenlijk maar 

http://www.abllo.be/bij-verhuizing-az-nikolaas-naar-neerkouter-meerkosten-voor-openbaar-vervoer
http://www.abllo.be/bij-verhuizing-az-nikolaas-naar-neerkouter-meerkosten-voor-openbaar-vervoer
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pro forma zijn om het dossier "maximaal RvST-proof te maken". Is dat ook de visie van 
het stadsbestuur? Zo niet, kunt u aangeven waarom dat niet zo is?

 Het stadsbestuur onderzoekt op dit ogenblik 5 alternatieve locaties. Heeft u een idee 
wanneer dit onderzoek zal klaar zijn? Wie gaat daar inspraak in krijgen? Hoe gaat dat 
gecommuniceerd en besproken worden?

 Sint-Lucas (LUCA School of Arts) uit Gent heeft in een uitgebreid atelier met diverse 
studenten een aantal alternatieve locaties bestudeerd en alternatieven uitgewerkt. 
Daarbij is interessant werk geleverd. Er werden een achttal werken gemaakt. Deze 
werden enkele weken geleden gepresenteerd. Het stadsbestuur was uitgenodigd maar 
er was niemand aanwezig op de presentatie. Waarom is men er niet in geslaagd om 
iemand die het dossier volgt naar deze presentatie te sturen? Deze voorstellen vormen 
nochtans een interessante bijdrage tot het alternatievenonderzoek.

 'Stuurgroep Verhuis AZ Nikolaas' komt samen op 21 juni 2019. Is het mogelijk om daar 
het verslag van te krijgen?

IR 10 Interpellatie van raadslid Kris Van der Coelden: Sluiting 't Oneindige verhaal

In de commissie cultuur vroeg ik de bevoegde schepen om het gesprek aan te gaan met 
boekhandel 't Oneindige verhaal, na de mededeling dat ze eind dit jaar de deuren willen sluiten 
en vanuit het gegeven dat daarmee een loyale en geëngageerde partner van diverse literaire 
evenementen in de stad verloren dreigt te gaan. In de gemeenteraad kreeg ik graag een stand 
van zaken van deze contacten.


