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GEMEENTERAAD
Zitting van 23 augustus 2019
Aanvullende agenda openbare zitting

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 23 augustus 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 2/16 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
23 augustus 2019

OPENBARE ZITTING

IR 1 Interpellatie van raadslid Christel Geerts: Rup Hendrik Heymanplein

We lazen in de krant dat de nieuwe bestuursmeerderheid de rup-procedure verderzet voor de 
herinrichting van het Hendrik Heymanplein.
De stad start nu de rup-procedure, die na de zomer een publieke raadpleging en een 
participatiemoment over de startnota brengt voor de inwoners.
De schepen voor stadsvernieuwing geeft in de krant aan dat de uitgangspunten dezelfde 
blijven, namelijk:"Het rup Hendrik Heymanplein moet het mogelijk maken om het tweede 
grootste plein in de stadskern om te vormen tot een groen plein, met een nieuwe bibliotheek, 
een nieuwe plaats voor de supermarkt en nog deels bovengronds en ondergronds parkeren. We 
willen een groen plein dat niet door gemotoriseerd verkeer kan overgestoken worden. Er komt 
een nieuwe bibliotheek en een supermarkt, die ook van plaats verwisselen. En er blijft 
voldoende parkeerplaats voor bezoekers en bewoners, zowel op, rond als onder het plein. Dit is 
een positieve keuze voor een leefbaar, levendig en verkeersveilig centrum".
Hierbij hadden wij graag volgende verduidelijkingen :
- In welk college voor burgemeester en schepenen werd deze beslissing genomen?
- Welke wijzigingen werden aangebracht aan de startnota en de procesnota, zoals door Sweco 
op 14 mei 2018 en op 5 november 2018 aan het CBS werd voorgesteld?
(Het college van burgemeester en schepenen stelde in zitting van 9 oktober 2017 Sweco 
Belgium aan voor de opmaak van het rup Hendrik Heymanplein).
- Welke wijzigingen werden aangebracht aan de participatieprocedure, zoals door Sweco op 14 
mei 2018 en op 5 november 2018 aan het CBS werd voorgesteld?

IR 2 Voorstel tot beslissing van raadslid Christel Geerts: Wil Sint-Niklaas gevolg geven aan 
de oproep van BOS+?

Wil Sint-Niklaas gevolg geven aan de oproep van BOS+?
Met belangstelling namen we kennis van de oproep van de vereniging BOS+ in diverse media 
van 24 juli jongstleden, waarbij gevraagd werd om nu echt werk te maken van een 
grootschalige vergroening van steden en dorpen.  Deze oproep werd ondertussen al door velen 
omschreven.
Het heilzame effect van bomen is ondertussen duidelijk wetenschappelijk onderbouwd. Bos+  
stelde dan ook dat er op korte termijn in Vlaanderen minstens zes miljoen bomen bijgeplant 
moeten worden om ‘op een ecologische en verantwoorde manier de temperaturen leefbaarder 
te maken bij hittegolven’.
En graag zouden wij in Sint-Niklaas op die oproep ingaan, want,

****In het klimaatplan van de stad Sint-Niklaas wordt uitgebreid ingegaan op het belang van 
bomen en bossen, een belang dat veel verder reikt dan enkel maar 'verkoeling’.
Bijvoorbeeld:
"Belangrijker dan de klimaatimpact van bomen en bossen is hun grote socio-economische belang en 
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hun wezenlijke bijdrage tot de leefbaarheid van de stad:
- bijdrage tot de geestelijke gezondheid van de inwoners (mensen voelen zich beter in de nabijheid 
van kwaliteitsvol groen en herstellen ook beter);
- verhoogde leefbaarheid door nabijheid van kwaliteitsvol groen verhoogt de lokale aantrekkelijkheid 
van de stad, gaat stadsvlucht tegen en creëert een wezenlijke, economische meerwaarde voor 
vastgoed;
- bomen en bossen filteren heel wat fijn stof uit de lucht en dragen dus bij tot een verhoogde 
luchtkwaliteit in de stad;
- tegengaan van de verschraling van de biodiversiteit van fauna en flora in steden; leveren van 
andere ecosysteemdiensten (hout voor lokale economie, bio-energie,compost)."
En er worden in dit klimaatplan ook een aantal concrete engagementen geformuleerd.
De opgenomen engagementen met betrekking op bosuitbreiding werden als volgt 
geformuleerd:  
"Het stadsbestuur zet in op bosuitbreiding via een actief aankoopbeleid en door het planmatig 
verankeren van toekomstige publieke bossen of parken. Het aankoopbeleid richt zich zowel op de 
uitbreiding van bestaande publieke bossen, als de ontwikkeling van nieuwe publieke bossen"

Met ons voorstel willen we aan deze beide engagementen tegemoet komen.
****Uit het woonbeleidsplan blijken er volgens het register van onbebouwde percelen nog 439 
bebouwbare gronden te zijn; goed voor 52,38 ha. Bovendien wordt er in het woonbeleidsplan 
ook verwezen naar het lobbenstadmodel en het engagement om buiten de lobben geen 
bouwgronden meer aan te snijden.

Ons voorstel sluit dus aan bij de engagementen opgenomen in het woonbeleidsplan.

***We willen als oppositiepartij geen voorstellen in het financieel luchtledige maken, maar wel 
voorstellen die ook financieel haalbaar zijn.
We hebben hiertoe zelfs een concrete piste uitgewerkt, zodat "er zijn geen centen voor" geen 
excuus zou kunnen zijn. Uitgaande van de niet gebruikte investeringskredieten in 2018 op het 
domein van ruimte en milieu en dit voor vergelijkbare acties zijn er heel wat mogelijkheden.
Hieronder vindt u de desbetreffende posten. Op deze posten werd voor 2.499108,65 miljoen 
EUR zaken ingeschreven die niet werden gebruikt; het lijkt ons de evidentie zelf om deze 
middelen aan te snijden voor een verdere vergroening van onze stad.
Omgeving Ruimtelijke ordening (plannen en ontwikkelen) Ruimtelijke ordening (plannen en 
ontwikkelen) 2019141306 2019141352 Grondfonds oprichten t.b.v. planbaten/planschade. 
1.157.538,56 0,00 1.157.538,56;
Omgeving Patrimonium en landbouw (plannen en ontwikkelen) Patrimonium en landbouw (plannen 
en ontwikkelen) 2019180020 2019180101 Aankopen van gebouwen en gronden 1.537.069,60 
971.960,00 565.109,6;
Omgeving Milieu (plannen en ontwikkelen) Milieu (plannen en ontwikkelen) 2019142278 
2019142608 Ontwerpen, aanplanten en inrichten van gronden voor bos- en natuurontwikkeling. 
115.726,00 6.981,05 108.744,95;
Omgeving Ruimtelijke ordening (plannen en ontwikkelen) Ruimtelijke ordening (plannen en 
ontwikkelen) 2019141362 2019141425 Gronden aankopen voor sociaal-ecologisch nut. 200.000,00 
130.423,13 69.576,87;
Omgeving Milieu (plannen en ontwikkelen) Patrimonium en landbouw (plannen en ontwikkelen) 
2019142275 2019142596 Aankopen van gronden voor bos- en natuurontwikkeling. 182.329,44 
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146.489,20 35.840,24;
Omgeving Milieu (plannen en ontwikkelen) Milieu (plannen en ontwikkelen) 2019142280 
2019142615 Maatregelen in bossen en natuur om de ecologische waarde en natuurlijkheid te 
verhogen. 50.151,91 18.218,08 31.933,83;
Omgeving Ruimtelijke ordening (plannen en ontwikkelen) Patrimonium en landbouw (plannen en 
ontwikkelen) 2019141301 2019141341 Gronden bouwrijp maken m.b.t. saneringsprojecten. 
500.000,00 0,00 500.000,00;
Techniek Projecten openbaar domein Beheer openbaar domein 2019142034 2019142348 Groenplan 
realiseren 173.410,13 143.044,93 30.365,20.
En tot slot de burger …
Hierover kan geen twijfel bestaan. In het verslag van de ronde tafelgesprekken met de burger 
wordt meermaals aangegeven dat men wil gaan voor meer groen, meer bomen, meer natuur, en 
de CO₂ doen dalen (p.8,15,19,21). Bij wijze van voorbeeld vindt men hieronder een print screen 
van deze bekommernissen.

 Voorstel tot beslissing

- gelet op de oproep van BOS+;
- gelet op de engagementen uit het klimaatplan;
- gelet op de woonbehoeftenstudie;
- gelet op de financiële marges 2018 in het beleidsdomein ruimte en milieu;
- gelet op de vragen van de burgers in het grote stadsgesprek.

Leggen wij volgende beslissing voor aan de gemeenteraad:
Het stadsbestuur verbindt zich ertoe om in te gaan op de oproep van Bos+, en conform met haar 
eigen klimaatplan en woonbeleidsplan om deze legislatuur een extra engagement op te nemen 
om als dusdanig 80.000 extra bomen (1 voor elke inwoner)  -al dan niet ruimtelijk verspreid- 
aan te planten (naast de reeds eerder genomen initiatieven).

IR 3 Interpellatie van raadslid Johan Uytdenhouwen: Afwijken van oude BPA voorschriften 
in functie van meer ruimtelijk rendement (art. 4.4.9/1 VCRO) - beleidsintenties

Het college van burgemeester en schepenen mag bij het verlenen van een 
omgevingsvergunning afwijken van de stedenbouwkundige voorschriften van een BPA voor 
zover dit ouder dan 15 jaar is op het ogenblik van de indiening van de aanvraag en de 
afwijkingen geen betrekking hebben op wegenis, openbaar groen en erfgoedwaarden. (Artikel 
4.4.9/1 VCRO)
Deze afwijkingsmogelijkheid werd ingevoerd naar analogie met de regeling voor oude 
verkavelingen om op die manier via verdichting, renovatie en hergebruik een hoger ruimtelijk 
rendement te bereiken.
Een recente decreetswijziging (Verzameldecreet 26 april 2019) geeft de gemeenteraad evenwel 
de temperende bevoegdheid om de afwijkingsmogelijkheid voor bepaalde oude BPA's toch in 
zijn algemeenheid uit te sluiten.
Uit de gegevens via een schriftelijke vraag opgevraagd bij onze dienst vergunnen blijkt dat in 
anderhalf jaar tijd sinds de regeling van kracht is, twaalf maal een beroep is gedaan op deze 
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afwijkingsmogelijkheid. In drie van deze dossiers is de afwijking geweigerd door het 
schepencollege.
Zo werd bijvoorbeeld een vergunning in de kern van Sinaai geweigerd voor het bouwen van 
twee woningen in een gesloten bebouwing in plaats van één woning in een halfopen 
bebouwing (BPA Papenackerwijck). Deze vorm van verdichting werd geweigerd om redenen van 
goede ruimtelijke ordening van het perceel gelegen in het buitengebied.
In de binnenstad werd de vergunning geweigerd voor een project dat een extra vijfde bouwlaag 
wou realiseren en een teruggetrokken zesde bouwlaag in afwijking van BPA Centrum II dat 
slechts vier verdiepingen en een technische laag toelaat. Motivatie was hier dat de afwijking 
gericht is op rendement maar de negatieve impact op het monument vergroot.
De toegestane afwijkingen die wel tot een vergunning hebben geleid, hadden voornamelijk 
betrekking op van een BPA afwijkende functies of bouwdieptes.
Er is dus vast te stellen dat in twee projecten waar de aanvraag duidelijk gericht was op 
verdichting en rendementsverhoging, de afwijking van het oude BPA door het college werd 
geweigerd. 
- Kaderen deze twee weigeringsbeslissingen in een ruimere gemeentelijke 
ruimtelijke beleidsvisie waarbij het schepencollege ervoor opteert op het grondgebied van de 
stad Sint-Niklaas niet in te zetten op rendementsverhoging en verdichting in de kernen van de 
stad en de deelgemeenten?
- Zal het college in voorkomend geval gebruik maken van de temperingmogelijkheid ingevolge 
de recente decreetswijziging en aan de gemeenteraad voorstellen om de 
afwijkingsmogelijkheid van artikel 4.4.9./1 VCRO uit te sluiten voor bepaalde oude BPA's 
waarvoor het college deze afwijkingmogelijheid gericht op rendementsverhoging niet wenselijk 
acht? 

 

IR 4 Interpellatie van raadslid Johan Uytdenhouwen: Eénlotsverkavelingen opnieuw 
verkavelingsvergunningsplichtig - onwettig geworden omgevingsvergunningen

Bij arrest van 23 mei 2019 heeft het Grondwettelijk Hof de bepaling vernietigd uit de 
zogenaamde Codextrein van 8 december 2017 die éénlotsverkavelingen toeliet zonder 
vergunning.
Door deze bepaling kon de eigenaar van een bestaand bebouwd perceel één bijkomend 
bouwperceel creëren louter via een notariële splitsing en dus zonder voorafgaande 
verkavelingsvergunning.
Het arrest heeft tot gevolg dat alle tussen 1 januari 2018 en tot op heden goedgekeurde 
splitsingen plots onwettig zijn geworden en dat voor dergelijke percelen niet langer een 
omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen kan worden toegekend zonder 
voorafgaande regularisatievergunning voor het verkavelen van gronden.
Bij onwettige splitsingen waarbij door het college van burgemeester en schepenen wél reeds 
een omgevingsvergunning voor het oprichten van gebouwen is toegekend, heeft het 
vernietigingsarrest voor gevolg dat ook deze toegekende omgevingsvergunningen op hun beurt 
onwettig zijn geworden.
Het college van burgemeester en schepenen kan in dit laatste geval op eigen initiatief de 

https://www.const-court.be/public/n/2019/2019-080n.pdf


Gemeenteraad 6/16 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
23 augustus 2019

omgevingsvergunning intrekken binnen een termijn van zes maanden vanaf de publicatie van 
het vernietigingsarrest in het Belgisch Staatsblad. Het arrest van 23 mei 2019 werd in het 
Staatsblad gepubliceerd op 24 juni 2019. De intrekkingsperiode loopt derhalve tot 24 december 
2019.
Heeft het college van burgemeester en schepenen actief de omgevingsvergunningen 
opgespoord die door haar in het kader van onwettig geworden éénlotsverkavelingen zijn 
verleend?
Is het college in voorkomend geval in overleg getreden met de vergunninghouders wiens 
omgevingsvergunning onwettig is geworden ingevolge het vernietigingsarrest om hen te 
wijzen op deze tussengekomen onwettigheid en op de noodzaak tot regularisatie?
Zal het college minstens op de gemeentelijke website of in de stadskroniek voldoende 
ruchtbaarheid geven aan het tussengekomen arrest en wijzen op de rechtsgevolgen van niet-
rechtsgeldige notariële splitsingen?
Zal het schepencollege gevolg geven aan het vernietigingsarrest en op eigen initiatief voor 24 
december 2019 de onwettige omgevingsvergunningen intrekken na overleg met de 
vergunninghouders die hiertoe zelf niet zijn overgegaan en een regularisatieprocedure hebben 
ingezet?

IR 5 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: (On)Veiligheidsproblemen op 
recreatiedomein De Ster

Zoals in het verleden, maar dit jaar nog wat erger, hebben we moeten vaststellen dat in een 
aantal steden en gemeenten, gelukkig bezitter van recreatieve mogelijkheden zoals -al dan 
niet- openlucht zwemaccomodaties, jongerenbendes er hun plezier in vonden om de vandaal uit 
te hangen en te zijn. In verscheidene plaatsen werden maatregelen genomen zoals 
identiteitscontroles en andere.
Ook in Sint-Niklaas in recreatiedomein De Ster was het blijkbaar niet anders. Niettegenstaande 
dit een provinciaal domein is, lijkt het me logisch dat onveiligheidstoestanden ook door de stad 
Sint-Niklaas worden ter harte genomen, te meer daar het een jaarlijks weerkerend fenomeen is, 
dixit de verantwoordelijke die ook een leidinggevende, en coördinerende positie heeft binnen 
de provincie.
Bijkomend fenomeen is blijkbaar het vrij massaal gebruik van lachgas, overigens niet alleen 
daar maar ook in andere buurten in onze stad. Getuige daarvan de aanwezigheid van een groot 
aantal lege ampulen van het goedje op het terrein.
Graag had ik antwoord gekregen op enkele vragen en hierover desgevallend in discussie 
gegaan:
- Welke zijn de effectieve vaststellingen op het domein?
- Welke maatregelen zijn genomen en welke resultaten hadden die?
- Wie handhaaft de veiligheid op het domein en hoe?
- Over hoeveel personen gaat het hier?
- Zijn er structurele middelen die het terrein en de bezoekers 'bewaken'?
- Is er overleg met de provincie en wat is dan daarvan het resultaat?
- Is er een gecoördineerd overleg en gecoördineerd optreden binnen de provincie?
- Wat is de inzet, naar middelen en manschappen van de Sint-Niklase politie?
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- Is er nog overleg met De Lijn en wat zijn daar eventuele maatregelen?
- ...

IR 6 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Inplanting van een 'cultureel centrum', 
annex moskee voor de Roma, aan de Prinses Josephine Charlottelaan

We vernemen dat de 'Romagemeenschap' in Sint-Niklaas blijkbaar (nog steeds) op zoek is naar 
een locatie voor een andere en nieuwe locatie voor een ander, nieuw en groter centrum annex 
moskee, na - andermaal - negatief advies van de stad voor een mogelijke inplanting in de 
Pastoor De Meerleerstraat.
Nu blijkt een pand - villa met achterliggend bedrijfsgebouw en -grond aan de Prinses Josephine 
Charlottelaan in het vizier te zijn.
Deze laan maakt echter deel uit van de zogenaamde ring rond Sint-Niklaas en is een deel van 
een gewestweg.
Dit betekent mijns inziens dat ook het gewest hierover haar licht moet laten schijnen.
De eens, en nu nog, zo residentiële laan, met statige villa's wordt nu geconfronteerd met een 
fenomeen dat daar mijns inziens niet thuis hoort.
Zelfs abstractie genomen van de problemen die zich stelden in het verleden (en nu nog) met 
maatschappelijke gedragingen van de Romagemeenschap (confer huisvuil en andere). Afgezien 
het feit dat er volgens ons in de stad voldoende gebeds- en andere faciliteiten zijn ten behoeve 
van de islamitische gemeenschappen in onze stad, meen ik dat een inplanting daar niet 
realistisch en niet aanvaardbaar is.
Als ik dan verneem dat de stad welwillende medewerking zou willen verlenen voor dit project 
dan heb ik daar toch een aantal vragen en bedenkingen bij:
- Is er een officiële aanvraag van de Roma voor bedoeld initiatief op bedoelde locatie?
- Welke adviezen moeten hiervoor worden ingewonnen?
- Zijn er al adviezen verstrekt?
- Is er contact met het gewest hieromtrent?
- Wat met de verkeersafwikkeling op deze laan, gezien de functie en de aanwezigheid van 
andere aansluitingen op deze weg?
- Past één en ander in de goede ruimtelijke ordening?
- Wat met de overlastproblemen (verkeer - huisvuil - lawaai ...) die dit met zich zal meebrengen?
- Wat betekent de "welwillende medewerking" van de stad?
- Wordt er gedacht aan financiële tegemoetkomingen zoals investeringskrediet - subsidie - al 
dan niet renteloze lening en dergelijke?
- Is er overleg geweest of gepland met de ruime buurt?
- ...

IR 7 Voorstel tot beslissing van raadslid Anneke Luyckx: Belasting op de leegstand van 
handelspanden

Ondanks de belasting op leegstand die het stadsbestuur oplegt aan eigenaars van leegstaande 
handelspanden, blijft deze leegstand een probleem. Om hier op een positieve wijze iets aan te 
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verhelpen stelt de Vlaams Belang-fractie onderstaande aanpassing aan het belastingreglement 
voor.
Voorstel:
Eigenaars van handelspanden worden vrijgesteld van de leegstandbelasting als zij hun pand ter 
beschikking stellen van scholen, jeugdbewegingen en andere, sociale groepen zoals 
bijvoorbeeld buurt- of wijkwerking om er activiteiten te ontplooien die het sociale weefsel van 
de stad ten goede komen.

IR 8 Voorstel tot beslissing van raadslid Jef Maes: Voorstel tot ondersteunen van 
interculturele schoolcultuur

We staan enkele dagen voor de start van een nieuw schooljaar. Als we de sociologische 
samenstelling bekijken van de scholen in onze stad, dan kunnen we vaststellen dat de scholen 
zeer divers zijn bevolkt. Anderzijds merken we dat het voorbije jaar steeds meer en meer 
leerkrachten te maken kregen met racistische opmerkingen in de klas en in de school. Dit 
werd ook duidelijk in een aantal debatten in scholen in onze stad naar aanleiding van de 
recente verkiezingen in 2018 en 2019. Dat de laatste maanden steeds meer jongeren openlijk 
racistische uitspraken doen heeft zeker te maken met de tijdsgeest. 
Sint-Niklaas is bij uitstek een scholencentrum: in onze stad zijn er meer dan 20.000 scholieren 
omkaderd door zowat 2.700 leerkrachten.
Het scheppen van een gezonde interculturele schoolcultuur heeft als doel er voor te zorgen dat 
Sint-Niklaas een inclusieve stad is waar iedereen zich thuis kan voelen. 
Het scheppen van een gezonde interculturele schoolcultuur is ook belangrijk voor de 
schoolresultaten. Dat heeft een onderzoek van de KU Leuven aangetoond: zie 
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/05/13/onderzoek-diversiteit-en-schoolprestaties/.
“Vlaamse middelbare scholen die bewust omgaan met culturele verschillen slagen er beter in 
om de prestatiekloof tussen leerlingen met en zonder migratieachtergrond te verkleinen. Dat 
blijkt uit grootschalig onderzoek van de KU Leuven bij Vlaamse scholen en leerlingen. De 
kloof tussen leerlingen is veel groter bij scholen die verschillen negeren of zelfs afwijzen.”
Daarbij is het vooral belangrijk om zich te concentreren op de leerkrachten. Het effect van 
eenmalige workshops voor leerlingen is beperkt als het niet ingebed is in een algemene 
schoolcultuur. Diverse opleidingstrajecten (zie verder) steunen op de resultaten van dit 
onderzoek en worden wetenschappelijk begeleid. (zie bijvoorbeeld 
https://www.schoolzonderracisme.be/aanbod/leerkrachten/project-interculturele-
schoolcultuur).
VOORSTEL:
Het stadsbestuur van Sint-Niklaas wil scholen ondersteunen bij de vorming en opleiding van 
de leerkrachten rond 'interculturaliteit en racisme', voor het scheppen van een interculturele 
schoolcultuur. Het stadsbestuur zal promotie maken (via onder andere speciale brochure, 
webpagina ... )  naar de scholen (directies en leerkrachten) om de voordelen van zo’n 
interculturele schoolcultuur bekend te maken. Het stadsbestuur zal ook informatie aanbieden 
over de vele vormingsinitiatieven op dat vlak, zoals bijvoorbeeld
- https://www.schoolzonderracisme.be/aanbod/leerkrachten;
- http://www.steunpuntdiversiteitenleren.be/vorming;
- https://www.unia.be/nl/sensibilisering-en-preventie.
Organiseren bezoek aan Dossin Kazerne: https://www.kazernedossin.eu/NL/Onderwijs-

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/05/13/onderzoek-diversiteit-en-schoolprestaties/
https://www.schoolzonderracisme.be/aanbod/leerkrachten
http://www.steunpuntdiversiteitenleren.be/vorming
https://www.unia.be/nl/sensibilisering-en-preventie
https://www.kazernedossin.eu/NL/Onderwijs-vorming/Secundair-onderwijs
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vorming/Secundair-onderwijs.
Het stadsbestuur zal hiervoor gedurende enkele jaren een passend budget voorzien om de 
scholen die deze vormingsinitiatieven organiseren ook financieel te ondersteunen.

IR 9 Interpellatie van raadslid Jef Maes: Vraag om Lindenstraat om te vormen tot een 
fietsstraat

Op de sociale netwerksite Hoplr is de voorbije weken het voorstel gelanceerd om de 
Lindenstraat om te vormen tot een fietsstraat.
Voor mensen die regelmatig in deze straat fietsen (zoals ikzelf) is het algemeen geweten dat 
het niet altijd veilig is om daar te fietsen. In principe kunnen auto’s daar de fietsers niet op een 
veilige en wettelijke afstand (1 meter) passeren (behalve op twee plaatsen). Toch passeren heel 
wat auto’s daar rakelijks de fietsers. Heel wat mensen die daar vroeger fietsten durven daar niet 
meer met de fiets doorrijden. Ouders en grootouders vinden het erg gevaarlijk om daar te 
fietsen. Een voorbeeld van wat mensen op Hoplr schreven: “Ik rij niet meer per fiets langs de 
Lindenstraat, richting wijk, levensgevaarlijk. Sommige auto's rijden zo kort achter je, ik voel me 
daar opgejaagd wild.” Sommige fietsers gebruiken dan het fietspad in de omgekeerde richting, 
wat ook voor de nodige problemen zorgt.
Bij een poll op Hoplr bleek direct dat een overgrote meerderheid van de mensen op de site, het 
voorstel steunen: 84 % is voor! De mensen die tegen zijn, blijken eigenlijk ook voorstander maar 
geven aan dat de fietsstraat zo moet georganiseerd zijn dat auto’s toch niet kunnen 
voorbijsteken, zoals bijvoorbeeld in de Kalkstraat waar ze dan op het voetpad rijden om voorbij 
te steden.
Als PVDA steunen wij dit voorstel ten volle.  In ons stadsprogramma formuleerden wij het zo: 
"Van elke straat waar een auto een fietser niet veilig kan inhalen, zoals bijvoorbeeld de 
Lindenstraat en de Koningin Elisabethlaan, maken we een fietsstraat."
Daarom zouden wij willen vragen om tegemoet te komen aan het voorstel van deze 
buurtbewoners en de Lindenstraat om te vormen tot een fietsstraat, op een manier dat het echt 
onmogelijk wordt voor auto’s om fietsers voorbij te steken.

IR 10 Voorstel tot beslissing van raadslid Christel Geerts: Gevraagd: gezonde voeding!

Laat ons zelf het 'gezonde voorbeeld geven'.
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.
De voorbije gemeenteraad lanceerden we een aantal voorstellen om het euvel van de lege 
brooddozen te verhelpen, maar tot onze grote verbazing werd dit door N-VA, open VLD en 
GROEN weggestemd.
In dit pakket voorstellen dat we lanceerden, zat ook een voorstel dat te maken had met de 

https://www.kazernedossin.eu/NL/Onderwijs-vorming/Secundair-onderwijs
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kwaliteit van voeding aangekocht voor die faciliteiten waar de stad/OCMW finaal 
verantwoordelijk voor zijn.
We formuleerden dit voorstel als volgt:
- om bij de aankoop van maaltijden van de eigen scholen en kinderopvanginitiatieven slechts in 
beperkte mate rekening te houden met de prijs (maximum 20 %), maar een aantal kwalitatieve 
(technische en gunnings-) criteria voorop te stellen zoals de versheid en de duurzaamheid, met 
fairtrade-ingrediënten, biologische en seizoensgebonden producten, duurzame verpakking 
enzovoort.
Tot onze grote verbazing (weeral) stelde de meerderheid dat dit een voorstel zonder voorwerp 
was, omdat dit uitbesteed wordt aan het zorgpunt.
Volgens de logica van de meerderheid is men dan dus niet meer verantwoordelijk voor wat onze 
ouderen en kinderen op hun bord krijgen. Deze zienswijze delen wij helemaal niet. De overheid 
blijft verantwoordelijk voor al de facetten van de door haar ingerichte faciliteiten. Voor de 
kinderdagverblijven staat dit trouwens ook expliciet in de regelgeving van Kind en Gezin en ook 
voor voorzieningen voor ouderen is het woonzorgdecreet duidelijk: de organiserende overheid 
blijft wel degelijk verantwoordelijk.
Gezonde voeding blijft voor onze fractie een prioritaire doelstelling. Wij wensen dan ook 
volgend voorstel tot beslissing voor te leggen:
Om aan het zorgpunt formeel te vragen om bij de aankoop van maaltijden en 
voedingsproducten, enkel nog rekening te houden met  kwalitatieve (technische en gunnings-) 
criteria zoals de versheid en de duurzaamheid, met fairtrade-ingrediënten, biologische en 
seizoensgebonden producten, duurzame verpakking enzovoort.

IR 11 Voorstel tot beslissing van raadslid Christel Geerts: Sociale correcties op het 
diftarsysteem en de problematiek van luierafval

Beleid ten opzichte van afval van luiers.
De implementering van diftar heeft het positieve bij-effect dat het verzamelen en verwerken 
van afval een maatschappelijke discussie op diverse fronten heeft losgemaakt. Zo ook bij een 
aantal jonge vaders aangesloten bij sp.a.
Zij worden vanuit hun 'jong vaderschap’ geconfronteerd met een enorme kost van de 
afvalverwerking, alsook zijn er diverse ecologische bekommernissen. Toen zij hierover in de 
pers (juni 2019) aandacht vroegen, hebben we ook heel wat reacties gekregen van ouderen met 
incontinentieproblemen.
De prijscompensatie die er is voor mensen met incontinentie wordt als ontoereikend ervaren in 
het nieuwe systeem.
De sp.a’ers pleiten daarom om binnen het diftarsysteem verdere correcties/verfijningen aan te 
brengen naar jonge gezinnen, en naar ouderen/personen met incontinentieproblemen met 
name rond luierafval. We denken daarbij onder meer aan:
- Betere promotie en ondersteuning vanuit MIWA rond het gebruik van herbruikbare luiers 
(onder andere via samenwerking met de materniteit …) (de steun bedraagt nu de helft van de 
aankoopprijs van een set wasbare luiers met een maximum van 125 EUR);
- Ophaling van de witte luierzak, desnoods op afroep (eventueel via de recycle app);
- Betaalbaarheid: gelieve te analyseren of de korting van twee keer per jaar 10 EUR toereikend 
(tegenover het extra gewicht dat de luierafval in de diftar factuur zal teweegbrengen ) is voor 
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mensen met incontinentieproblemen. En een korting voor jonge gezinnen zou ook welkom zijn 
...
"Er is echt een aangepaste aanpak nodig met oog voor betaalbaarheid voor àlle gezinnen en voor het 
praktische en ecologische aspect" aldus de sp.a'ers.“De logica zou zijn dat jonge gezinnen met 
kinderen de mogelijkheid hebben om luiers gratis (of tegen een zeer beperkt tarief) gescheiden aan te 
bieden zoals dat voor de andere fracties het geval is. Op die manier moet alleen het echte restafval in 
de diftarcontainer terechtkomen en doorgerekend worden aan de gezinnen. Zeker voor gezinnen in 
een kwetsbare situatie kan dat een groot verschil maken. Ook een galantere promotie en 
ondersteuning rond de herbruikbare luiers kan hiertoe bijdragen.”     
Voorstel tot beslissing:
- Het schepencollege is bereid volgende pistes te onderzoeken en daar tegen de gemeenteraad 
van november een antwoord op te formuleren;
- Betere promotie en ondersteuning vanuit MIWA rond het gebruik van herbruikbare luiers 
(onder andere via samenwerking met de materniteit …) (de steun bedraagt nu de helft van de 
aankoopprijs van een set wasbare luiers met een maximum van 125 EUR);
- Ophaling van de witte luierzak, desnoods op afroep (eventueel via de recycle app);
- Betaalbaarheid: gelieve te analyseren of de korting van twee keer per jaar 10 EUR toereikend 
(tegenover het extra gewicht dat de luierafval in de diftarfactuur zal teweegbrengen ) is voor 
mensen met incontinentieproblemen. En een korting voor jonge gezinnen zou ook welkom zijn 
...

IR 12 Interpellatie van raadslid Julien Ghesquière: Al dan niet toepassen van GAS-boetes in 
verband met sluikstorten

Jammer genoeg moeten we vaststellen dat er stadsgenoten zijn die, als de glasbollen vol zijn, 
toch menen dat ze daarnaast hun glas mogen deponeren.
Met alle gevolgen van dien: vuil trekt vuil aan en er wordt dan ook allerhande gesluikstort naast 
de glasbollen.
Ook blijven op diverse plaatsen zowel de groene GFT containers als de grijze 
restafvalcontainers na lediging veel langer staan dan reglementair voorzien.
Sensibiliseren heeft duidelijk op hardleerse sluikstorters weinig of geen impact. Zijn er al 
afspraken gemaakt om het 'Reine Stad'-imago van Sint-Niklaas letterlijk terug 'op te poetsen'?

IR 13 Voorstel tot beslissing van raadsleden Kris Van der Coelden, Christel Geerts: Motie ter 
ondersteuning van de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting

Op de commissie van afgelopen maandag (12 augustus) kregen we duiding bij de stand van 
zaken van de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting (SNMH).
De openheid en de duidelijkheid worden ten zeerste geapprecieerd. Net zoals op zovele 
plaatsen in Vlaanderen kampt de SNMH evenwel toch met gigantische problemen:
- enorme wachtlijsten (3905! wachtenden);
- een precaire financiële situatie en een onduidelijk perspectief op dat vlak.
Het is duidelijk dat er stevig moet worden ingezet op de sociale huisvesting. Deze bekommernis 
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is ook terug te vinden in de samenvatting van de stadsgesprekken (punt 32 onder de noemer 
een gelijke kansenbeleid voeren voor iedereen). Het is nu aan het college van burgemeester en 
schepenen en aan de gemeenteraad om deze intentie hard te maken in de vorm van concrete 
engagementen in de meerjarenplanning 2020-2025, in de vorm van een substantiële financiële 
ondersteuning of een ondersteuning in de vorm van het ter beschikking stellen van gronden 
en/of gebouwen.
De SNMH en de stad kunnen de nood aan bijkomende sociale woningen echter niet alleen 
oplossen. De Vlaamse formateursnota, die eerder deze week bekend raakte, creëert een 
verontrustend perspectief: het voorstel wordt gedaan om in de centrumsteden geen nieuwe 
sociale woningen meer te subsidiëren.
Voorstel tot beslissing:
Vanuit de bovenstaande overwegingen geeft de gemeenteraad opdracht aan het college om:
1) in de beleidsnota en in de meerjarenplanning 2020-2025 die in december aan de 
gemeenteraad zullen worden voorgelegd een substantiële inspanning te voorzien om tegemoet 
te komen aan de financiële noden van de SNMH door het ter beschikking stellen van financiële 
middelen en/of van gronden of gebouwen.
2) zo snel mogelijk een signaal te geven aan de onderhandelaars van het Vlaams regeerakkoord 
dat een blijvende subsidiëring van nieuwe sociale woningen in de centrumsteden een noodzaak 
is, mede gelet op de lange wachtlijsten.

 

IR 14 Interpellatie van raadslid Freyja De Rijcke: Huisvuilophaling, problemen en evaluatie 
diftar en andere

Aan het einde van de zomer is het tijd om andermaal enkele pijnpunten in de huisvuilophaling 
aan te kaarten:
- de huisvuilzakken twee maanden uit te breiden?
- de huisvuilzakken, en nu de diftarbakken worden wekelijks opgehaald in de zomermaanden, 
de rest niet. Ook deze scheppen echter problemen bij warm weer: stank, maden, ongedierte ...;
- na ophaling worden de bakken dikwijls, diftar en gft, zomaar lukraak terug op het voetpad 
gezet. Stoepen zijn zo dikwijls gedeeltelijk versperd;
- heel wat mensen zijn in de quasi onmogelijkheid om de witte luierzakken naar het 
containerpark te brengen, steeds meer mensen moeten er echter ook gebruik van maken;
- we vernemen via de media dat er inderdaad problemen zijn met de juiste weging van de 
diftarbakken. Dit wordt ook toegegeven door de woordvoerster van MIWA.
Mijn vragen:
- Wil men overwegen om ALLE huisvuil in de zomer wekelijks op te halen en deze ophaaltijd 
niet te beperken tot de huidige maar eventueel 1 of 2 maanden uit te breiden?
- Kan er strikter worden toegezien dat de bakken, na lediging ordentelijk worden 
teruggeplaatst?
- Wil men tenminste overwegen om een ophaalbeurt te voorzien voor luierzakken, minstens te 
bekijken dat de gebruikers niet meer zelf naar het containerpark moeten?
- Wat met de accurate weging van de diftarbakken, een afwijking van enkele honderden 
grammen per ophaalbeurt, is op het einde van het jaar ettelijke kilo's. Wat wordt hieraan 
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gedaan of is hieraan verholpen, wat doet men om te vermijden dat dit niet meer gebeurt, welke 
garanties hebben de klanten?

IR 15 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Nieuw marktreglement, communicatie 
door de bevoegde schepen

Enige tijd geleden mochten we via de media vernemen van de schepen, dat er gewerkt wordt/is 
aan een nieuw marktreglement. De dringende reden hiervoor zou zijn, de malversaties die 
zouden zijn gebeurd door de (voormalige) marktleider.
Toch zijn er mijn inziens enkele onduidelijkheden in de communicatie door de schepen 
hieromtrent.
Daarom deze vragen:
- Wanneer komt dit nieuw reglement?
- Wat is de connectie tussen het lopende marktdossier in hoofde van de vorige marktleider en 
de noodzaak om een nieuw marktreglement op te stellen?
- Welke voorbereidende gesprekken heeft de schepen reeds gehad met betrokkenen en met 
wie?
- Hoeveel marktkramers betalen nu -zoals in het verleden- nog contant en hoe gaat men dit 
uitschakelen?
- Wie gaat in de toekomst de gesprekspartner zijn van de stad inzake 'marktaangelegenheden'?

IR 16 Interpellatie van raadslid Jef Maes: Vragen in verband met de beroepsprocedure rond 
de omgevingsvergunning van SVK (OMV/2018096429)

Sinds kort hangt een gele aanplakkingsbrief aan de poort van SVK in verband met de 
gedeeltelijke goedkeuring van de omgevingsvergunning door de Vlaamse minister van 
leefmilieu, de heer Van den Heuvel. In bijlage het besluit waarover sprake.
Een korte schets van wat voorafging. Op 26 november 2018 was er een infovergadering op het 
stadhuis over de vernieuwing van de omgevingsvergunning (zeg maar milieuvergunning) van 
SVK. Een dertigtal mensen waren aanwezig, waaronder de burgemeester en ook mezelf.
Vanuit de buurtbewoners werden diverse opmerkingen en vragen geformuleerd. Een belangrijk 
deel daarvan ging over geluidshinder en verkeer: waarom moeten al de camions (ook al om 6 
uur) binnen rijden langs het Westerplein? Staat dit niet haaks op het mobiliteitsplan van de stad 
om zoveel mogelijk zwaar verkeer uit de stad te houden? Kan er geen andere in/uitgang 
voorzien worden waardoor er snel op de ringweg kan aangesloten worden? 
Globaal genomen kan je opmerkingen van de aanwezigen samenvatten als volgt: "Geen 
probleem met SVK als bedrijf. Maar als dit bedrijf nu op die locatie zou ingepland worden, dan 
zouden ze aan veel strengere normen moeten voldoen. Waarom doet SVK enkel het strikt 
wettelijke en proberen ze niet meer te doen om de hinder voor de omwonenden te beperken?"
De burgemeester beloofde dat alle opmerkingen die werden geformuleerd zouden 
meegenomen worden in het advies dat het stadsbestuur gaat formuleren. Dat is ook gebeurd en 
het stadsbestuur heeft het voorstel geformuleerd om het vrachtverkeer te laten lopen via de 
ingang aan de Langhalsbeekstraat.
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De provincie heeft hiermee in zijn besluit rekening gehouden, zodat SVK zijn camions niet 
langer langs het Westerplein zou mogen laten komen tegen 30 juni 2020. SVK heeft tegen deze 
beslissing beroep aangetekend. De minister heeft nu SVK gelijk gegeven en gezegd dat er eerst 
een mobiliteitstudie moet uitgevoerd worden en dat die uiterlijk tegen 31 maart 2020 moet 
bezorgd worden en dat ze dan de zaak opnieuw gaan bekijken. SVK gaat die studie uitvoeren en 
betalen, je kan dus wel verwachten dat het resultaat helemaal in hun richting zal gaan.
De minister legt dus de vraag van de stad naast zich en geeft de toestemming aan SVK om 40 à 
80 camions verder dwars door de stad te laten rijden en dat op een moment dat het 
stadsbestuur, met de steun van deze gemeenteraad, alles wil doen om zoveel mogelijk 
vrachtvervoer uit de stad te weren. Die vrachtwagens kruisen ook de fietsostrade richting Gent 
die men terecht volop aan het promoten is.
Voor SVK gaat het over een beperkte aanpassing, namelijk het inrichten van een portiersloge 
aan de ingang aan de Langhalsbeekstraat. Als SVK enigszins begrip zou opbrengen voor de 
terechte bekommernissen van de bevolking en de stad, dan zou ze spontaan op dit voorstel 
ingaan. Maar zelfs de kleinste inspanning vindt de directie van SVK teveel om de omwonenden 
terwille te zijn. 
De vraag is nu: wat gaat het stadsbestuur nu doen? Gaat het stadsbestuur beroep aantekenen 
bij de Raad voor de Vergunningsbetwistingen? Hoe gaat het stadsbestuur deze zaak verder 
aanpakken om de doelstellingen van het mobiliteitsplan, meer bepaald op het vlak van het 
zware vrachtverkeer, te kunnen realiseren?

IR 17 Interpellatie van raadslid Kris Van der Coelden: Kokkelbeekplein - herinrichting?

Het private woonproject langs het Kokkelbeekplein nadert stilaan zijn voltooiing. Nog voor het 
toekennen van de bouwvergunning liet de stad in overleg met de projectontwikkelaar een 
studie uitvoeren naar de herinrichting van het plein na het project. Het Kokkelbeekplein zou van 
een monofunctionele parkeerplaats moeten evolueren naar een plein waar parkeren, groen en 
verblijfskwaliteiten elkaar mooi aanvullen, in het belang van de nieuwe bewoners en van de 
ruimere buurt. De vraag dringt zich op of het stadsbestuur deze taak op zich wil nemen.

IR 18 Interpellatie van raadslid Jef Maes: Vragen bij de invoering van diftar

Op 1 juli werd het diftarsysteem ingevoerd. Ondertussen zijn hierrond al heel wat zaken en 
problemen naar boven gekomen. Ik heb hierover al heel wat mailverkeer gevoerd met de 
schepen en met de directeur van MIWA. Hierbij een niet-exhaustieve lijst van problemen:
1. Tal van containers vertoonden lekkage. Door een foute installatie van de sloten, liep er water 
in de containers. Het kan niet de bedoeling zijn dat mensen gaan betalen voor het regenwater 
dat ze ongewild opvangen. Vraag hierbij: hoeveel containers met lekkage zijn ondertussen 
vervangen? Krijgt MIWA hierover nog steeds klachten binnen?
2. In heel wat straten werden de containers niet terug tegen de huizen geplaatst, waardoor 
rolstoelgebruikers of mensen met een kinderwagen tussen de vuilcontainers moesten 
slalommen. In mailverkeer heeft de directeur van MIWA beloofd dat dit niet meer zou gebeuren. 
Hoe denkt MIWA dit in de toekomst te voorkomen?
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3. De invoering van diftar heeft ervoor gezorgd dat er meer gebruik gemaakt wordt van de gft-
container. Dat is een goede zaak. Sinds verschillende jaren wordt in de zomer het restafval 
wekelijks opgehaald. Maar nu steeds meer organisch afval via gft wordt ingezameld is de vraag: 
waarom wordt de gft-container in de zomer niet wekelijks opgehaald? Heel wat zaken die 
kunnen rotten en dus geurgevoelig zijn, komen nu in de gft-container terecht. Daarom willen 
wij ons voorstel nog eens herhalen: kan ook het gft-afval volgende zomer (juli/augustus) 
wekelijks opgehaald worden? Ik heb die vraag al aan de schepen gestuurd, ik kreeg het 
volgende antwoord: “De kost om het wekelijks op te halen is onverantwoord tegenover het 
probleem dat je eventueel oplost”. Maar op mijn wedervraag: kunt u de berekening maken en 
ons laten weten hoeveel de meerkost zou bedragen? Op deze vraag heb ik geen antwoord 
gekregen. Zou het mogelijk zijn om ook op deze vraag een antwoord te krijgen, zodat de 
gemeenteraad kan oordelen of de volksgezondheid al dan niet opweegt tegen de extra kost. Het 
gaat ten slotte maar over vier ophalingen.
4. Sluikstorten: in de pers heeft de directeur van MIWA erop gewezen dat er meer zwerfafval is 
in Sint-Niklaas. Maar dit zou niets te maken hebben met de invoering van diftar. Ik weet niet op 
welke planeet de directeur zat toen hij dat verklaarde. Maar voor iedereen is duidelijk dat er wel 
een verband is. Hoe gaat het stadsbestuur het probleem van het zwerfafval aanpakken? Mensen 
willen terecht in een propere stad wonen. Maar de laatste tijd gaat het bergaf met de 
properheid in de stad. In de eerste plaats is dat de verantwoordelijkheid van het stadsbestuur. 
De afschaffing van de openbare reinigingsdienst heeft de properheid geen goed gedaan. Met de 
PVDA vragen we dan ook dat er meer mensen ingezet worden bij ‘Reine Stad’ zodat het 
zwerfvuil sneller wordt opgeruimd want die mensen kunnen het niet meer bijhouden. Het is ook 
belangrijk dat de reinigingsdienst het goede voorbeeld geeft. Al te vaak wordt vandaag, in 
tegenstelling tot vroeger bij de stadsdienst, afval dat op straat belandt, niet opgeruimd door de 
private reinigingsdienst. Zowel MIWA als de stad hebben hier een belangrijke voorbeeldfunctie 
en mogen niet aanvaarden dat de private ophaaldienst straten vuil achterlaat. Ik heb dit al 
enkele keren gesignaleerd. Als mensen dan bellen naar het stadhuis, krijgen ze de melding: 
“Sorry, maar we hebben niemand beschikbaar.” (Ik verwijs hier bijvoorbeeld naar een incident in 
de Van Naemenstraat). Wij stellen ook voor dat elke wijk een afvalcoach krijgt die mensen 
duidelijk maakt hoe ze met hun afval moeten omgaan en hoe zwerfvuil kan vermeden worden. 
Om mensen zonder auto niet te bestraffen, vinden wij het belangrijk om de gratis ophaalrondes 
voor grofvuil opnieuw in te voeren en moeten er op probleempunten bijkomende vuilnisbakjes 
komen die frequent worden leeggemaakt door de publieke reinigingsdienst. Belangrijk is ook 
om de glascontainers frequenter leeg te maken, zodat er geen flessen op de grond komen te 
liggen, want rondslingerend vuil trekt vuil aan. Ook de invoering van statiegeld op 
drankverpakkingen kan een belangrijke positieve invloed hebben op het verminderen van het 
zwerfvuil. Wie gaat zijn drankflesje nog in de kant gooien als het geld waard is? Ik weet niet of 
de huidige meerderheid voor de invoering is van statiegeld op drankverpakkingen, maar het 
blijft een belangrijk punt om zwerfvuil aan te pakken. Maar de vraag is: wat gaat het 
stadsbestuur doen tegen het toenemende zwerfvuil in onze stad?

IR 19 Interpellatie van raadslid Kris Van der Coelden: Bibliotheek - toezicht

Tijdens de examenperiode in juni werd een beveiligingsfirma ingezet om de orde te handhaven 
in de bibliotheek, meer bepaald in en rond de leeszaal. Deze opmerkelijke maatregel roept toch 
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enkele vragen op: 
1) Welke problemen stelden zich precies? 
2) Waarom diende men beroep te doen op een externe firma?
3) Welke maatregelen wil men nemen om een herhaling van dit scenario te vermijden?


