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GEMEENTERAAD
Zitting van 27 september 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 27 september 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 Frans Wymeersch: Driegaaienhoek - Smisstraat: toekomstige 
ontwikkeling?

We vernemen dat er zogenaamd ontwikkelingen zijn in de mogelijke ontwikkelling van een 
project binnen het zogenaamde 'Driegaaienhoekbos'. Afgezien van vragen inzake de correcte 
afhandeling van de procedure, rijzen hier toch enkele vragen: 
- Is één en ander te rijmen met de opeenvolgende woonbeleidsplannen?
- Is één en ander te rijmen met het groenbeleidsplan?
Vlaams Belang heeft zich in het verleden steeds tegen de ontwikkeling van dit gebied verzet en 
blijft nu ook bij zijn principieel verzet.
Deze vragen aan het college van burgemeester en schepenen:
- Is de voorziene procedure correct toegepast?
- Is één en ander te rijmen met de globale visie inzake groen en wonen van dit college?
- Wat zijn de mogelijkheden om de plannen te wijzigen, zelfs volledig te weigeren?
- Welke stappen onderneemt hierin het college?

IR 2 Interpellatie van raadslid Jef Maes: Renovatie Peter Benoitpark

Op 4 september vernemen de bewoners van de sociale appartementen van het Peter Benoitpark 
dat ze gaan moeten verhuizen omwille van de geplande renovatiewerken. Enkele dagen later 
krijgen de bewoners meer toelichting op een vergadering.
Laten we er geen misverstand over bestaan: iedereen is het erover eens dat de renovatie nodig 
is. Hoe moeilijk en ingrijpend een dergelijke operatie ook mag zijn. Het moet gebeuren ... 
Bij de betrokkenen leven nu drie grote bekommernissen: 
1. Onzekerheid
De beslissing om te renoveren is als een donderslag aangekomen. Wat overkomt ons nu?  Hoe 
gaat dat lopen? Wanneer moeten wij verhuizen? …
2. Wat gaat dat kosten?
Wij verhuizen niet uit vrije wil. Het wordt ons opgelegd.  Gaan wij daar dan kosten voor moeten 
dragen? Wie betaalt de verhuis?  En de kosten die we in ons huidig appartement zelf hebben 
gedaan: worden die vergoed? Gaan wij meer moeten betalen in ons nieuw appartement? En wat 
als we terug willen komen, hoeveel gaat dat kosten? …
3. Ons buurtleven?
Sommigen wonen daar van het prille begin en hebben daar een vriendengroep opgebouwd. 
Ondanks alle moeilijkheden van samenleven is er toch een netwerk dat telkens opnieuw de 
buurt en het buurthuis leven en ambiance bezorgt. Er is een band van wederzijds begrip en 
onderlinge steun van mensen die het zelf al niet gemakkelijk hebben maar toch een warme 
solidariteit onder mekaar hebben ontwikkeld. De verhuis dreigt dat nu allemaal kapot te maken.
Op deze en nog veel meer vragen willen de mensen snel een concreet antwoord. En geen loze 
beloftes, maar zekerheden, zwart op wit op papier.
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De mensen schuiven vooral drie punten naar voren. Het zijn punt voor punt zaken die wij als 
PVDA ondersteunen en waarop wij vandaag graag een duidelijk antwoord ontvangen van het 
stadsbestuur.
- Alle kosten die samenhangen met de verplichte verhuis moeten door de maatschappij 
integraal worden gedragen en terugbetaald (geen forfaits ...). Is het stadsbestuur het hiermee 
eens en wil de SNHM dat zwart op wit bevestigen?
- De planning moet concreet, precies zijn. En er mag geen tijd verloren gaan. Nu de 
aankondiging is gebeurd willen mensen dat het vooruitgaat. Hoe gaat de SNHM dit aanpakken? 
Wanneer komt er een concrete, precieze planning? In welke mate krijgen de bewoners daar 
medezeggenschap in?
- De “huisbezoeken om voorkeuren, wensen, problemen te bespreken” mogen niet vrijblijvend 
zijn. Wie samen naar Kriekepitte wil, moet dat kunnen bijvoorbeeld. Gaan “beloften” zwart op 
wit op papier gezet worden en geen woorden in de lucht zijn?

 

IR 3 Interpellatie van raadslid Jef Maes: Afwerkingsplan asbeststort SVK

Op 11 september stuurde het Actiecomité Asbeststort Dicht een brief naar het stadsbestuur 
omtrent de afwerking van het asbeststort van SVK: zie brief in bijlage. 
In die brief wordt gesteld dat SVK zich op dit ogenblik in de onwettelijkheid bevindt, omdat een 
jaar na het intrekking van de stortvergunning, er nog niets is gedaan om de wettelijke 
verplichting om het stort "af te werken" effectief te realiseren. SVK heeft aan de minister een 
uitzondering gevraagd op de wettelijke termijn en wil de afwerking tussen de zes à acht jaar 
laten duren.  
Het Actiecomité dringt bij het stadsbestuur aan om in een duidelijk advies aan de minister aan 
te geven dat het stadsbestuur namens zijn inwoners aandringt op een snelle en wettelijke 
afwerking van het asbeststort, in het belang van de gezondheid van de omwonenden. Het is 
toch niet normaal dat SVK de wettelijke regels blijft overtreden en een periode van zes à acht 
jaar vraagt om het stort af te werken, terwijl de wet een periode van één jaar voorziet.
Vraag: gaat het stadsbestuur zo'n duidelijk advies sturen naar de minister? En zo nee, waarom 
niet? 

IR 4 Interpellatie van raadslid Jef Maes: Vragen in verband met de toepassing van het 
sociaal beheersrecht in Sint-Niklaas

Recent heeft de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit over het sociaal beheersrecht 
definitief goedgekeurd. In het BVR van 17 mei 2019 regelt de Vlaamse Regering de 
uitvoeringsmodaliteiten van het sociaal beheer. Met de Vlaamse Wooncode (artikel 90) wordt 
aan de gemeente het recht verleend om gedurende minstens negen jaar een woning in sociaal 
beheer te nemen die minstens twee jaar is opgenomen in het leegstandregister, de inventaris 
van verwaarloosde gebouwen en woningen of het register van ongeschikte en onbewoonbare 
woningen. De woningen worden conform gemaakt aan de woonkwaliteitsnormen en 
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aangewend als sociale huurwoning. Op 26 juni 2019 werd een draaiboek gelanceerd over de 
toepassing van het sociaal beheersrecht. 
Op 31 augustus 2019 stelde ik hierover een aantal schriftelijke vragen. Ondertussen heb ik nog 
geen antwoord ontvangen op deze vragen. 
Gezien de woonproblematiek in Sint-Niklaas steeds grotere vormen begint aan te nemen en de 
nood aan sociale woningen steeds groter wordt, wil ik dit graag ook behandelen op de 
gemeenteraad.  
1. Hoeveel woningen staan er vandaag op de lijst van het leegstandregister, verwaarloosde 
gebouwen en register van ongeschikte en onbewoonbare woningen in Sint-Niklaas?
2. Hoeveel van deze woningen zijn al minstens twee jaar in het register opgenomen? Of met 
andere woorden, hoe groot is het potentieel aantal woningen die in aanmerking komen voor 
een versnelde sociale woning?
Maar de cruciale vraag is natuurlijk de volgende: wat zijn de plannen van het stadsbestuur met 
betrekking tot de toepassing van het sociaal beheersrecht? Gaat het stadsbestuur hier effectief 
gebruik van maken? In welke orde van grootte?

IR 5 Interpellatie van raadslid Jef Maes: Behoud Driegaaienbos

Op de hoek van de Driegaaienstraat en de Smisstraat ligt een bos, Driegaaienbos genoemd. In 
dat bos staat een vervallen villa. Dat gebied is opgekocht door bouwpromotor Willemen.
De Willemen Groep heeft ook daarnaast een braakliggend terrein aangekocht. Dat terrein is 
binnen het masterplan van de stad (2012) ingekleurd als 'zone voor wonen – 
meergezinswoningen met drie bouwlagen met mogelijks vierde bouwlaag'.
De Willemen Groep plant hier 78 appartementen, zowel op het perceel van het bos, als het 
perceel ernaast.
In de pers laat schepen Wout De Meester weten dat het stadsbestuur het bos volledig wil 
behouden. Er zou in het perceel van het bos maar even groot mogen gebouwd worden als de 
huidige vervallen villa. Dat is 350 m². In de plannen van Willemen is 660 m² voorzien op dat 
perceel.
Hoe denkt men het bos volledig te kunnen behouden als men daar een gebouw met drie 
verdiepingen op laat bouwen ter grootte van 350 m² of groter? Iedereen weet dat bij de werken 
er het dubbele van die oppervlakte bos zal sneuvelen. Om nog te zwijgen over de gevolgen op 
de leefbaarheid van de bomen door het leegzuigen van het grondwater. Hoeveel bomen gaan er 
'gesnoeid' worden om het bos toegankelijk te maken voor de bewoning die daar wordt gepland? 
Wellicht zal amper de helft van het bos behouden blijven.
Daarom vragen wij als PVDA om het bos te behouden door op dat perceel niet toe te staan dat 
er wordt gebouwd. Dat kan perfect binnen het bestaande masterplan. 
Aan de omheining hangt een spandoek met “binnenkort te koop 78 appartementen in een 
groene omgeving”.  Op de website van Willemen Real Estate staat het “Driegaaienhof” 
aangekondigd als volgt: “Vlakbij het centrum van Sint-Niklaas verrijst weldra het woonproject 
Driegaaienhof, bestaande uit vier residenties. Dit project is gelegen op de bosrijke site op de 
hoek van de Smisstraat en Driegaaienhoek.” Er is zelfs een website https://driegaaienhof.be/.
Als dit door de Willemen Real Estate groep al zo wordt gepromoot, dan is de vraag: welke 
beloften zijn er door het stadsbestuur al gemaakt aan deze bouwpromotor? Is dit dossier gelinkt 
met het dossier van Filteint of andere projecten?
In het masterplan uit 2012 staat het volgende (p.35): “In de totale zone voor wonen (zone 2 en 3 

https://driegaaienhof.be/
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) worden minimaal 25 % sociale woningen gerealiseerd.”
Gezien de nood aan sociale woningen vinden wij het zeer belangrijk dat hier aan wordt 
vastgehouden. Is dit ook nog steeds het standpunt van het stadsbestuur of laat men deze eis 
vallen?
Kortom: pas vorige maand is op deze gemeenteraad de belofte gedaan dat er het maximum aan 
nieuwe bomen zal geplant worden. Kan het stadsbestuur dan toestaan dat een bestaand bos of 
zelfs een deel daarvan sneuvelt? Kan het stadsbestuur zomaar toezien dat Sint-Niklaas een 
speeltuin wordt voor bouwpromotoren, terwijl de nood aan sociale woningen steeds groter 
wordt?

IR 6 Interpellatie van raadslid Christel Geerts: Baenslandwijk

Onze fractie is tevreden dat het project ontharding Baenslandwijk verder wordt gezet. 
Met het project 'Weg voor water' wou en wil het Sint-Niklase stadsbestuur de Baenslandwijk 
'ontharden', door asfalt en beton te vervangen door water en groen. 
De uitgangspunten blijven blijkbaar behouden: meer ontharden, de onderliggende historische 
waterloop terug openleggen en in de publieke ruimte op een kwaliteitsvolle manier meer plaats 
geven aan buffering, berging en infiltratie van water.
We durven te hopen dat met het bekomen van deze projectsubsidie dit aan het project een 
nieuwe doorstart geeft.
Wat zijn de stappen die in deze legislatuur genomen zijn in dit project?
We hebben bedenkingen bij recente verhardingsprojecten om en rond deze buurt. Quid 
handhaving, hoeveel dossiers zijn er aanhangig voor deze buurt in verband met overtredingen 
inzake verharding?

IR 7 Interpellatie van raadslid Christel Geerts: Clementwijk

Twee legislaturen geleden werd een bomenplan opgesteld voor de Clementwijk. Het was 
eigenlijk ook een onthardingsplan avant la lettre. 
Graag hadden wij vernomen wat de stand van zaken is in de operationalisering van dit plan.

IR 8 Interpellatie van raadslid Anneke Luyckx: Veiligheid op en rond de Grote Markt

Sedert enige weken krijgt onze fractie langs verschillende kanten meldingen van burgers over 
zaken die ronduit zorgwekkend zijn.
Zo is er blijkbaar al enige weken een bende actief op het Apostelplein die een aantal daar 
gevestigde horeca zaken zouden betreden om de daar aanwezige klanten te bedreigen en te 
intimideren. In vele gevallen zelfs gewapend met knuppels en ander wapentuig. Een triest 
hoogtepunt werd bereikt toen een personeelslid van een zaak in mekaar getimmerd werd. 
Volgens de verklaringen van betrokkenen komt de politie niet of nauwelijks ter plaatse met als 
argument dat alles gevolgd wordt via de aanwezige camera’s en dat er bij een eventuele 
escalatie zal ingegrepen worden.
Ook in de ondergrondse parking onder de Markt is het blijkbaar regelmatig fijn vertoeven. Jonge 
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vrouwen blijken er in het gedeelte waar geen camera’s hangen lastig gevallen te worden.
Tijdens de Vredefeesten was het klaarblijkelijk niet feestelijk genoeg want ook op dit 
evenement vonden sommigen het nodig om de boel op te fleuren met geweld tegenover andere 
bezoekers. In de berichtgeving was er sprake van wapens zoals messen.
In het kader van de terroristische aanslagen waaronder West-Europa nu al jaren kreunt is dit 
meer dan zorgwekkend.
Vragen:
1. Wanneer is een situatie ernstig genoeg om kordaat op te treden? Wat noemt de politie een 
escalatie van de problematiek?
2. Zijn er voldoende politiemensen, desnoods in burger, aanwezig op het terrein? Zeker tijdens 
drukke periodes? Merken de mensen op het terrein zelf een toename van overlast?
3. Bestaan er richtlijnen voor de politiediensten om de situatie onder controle te houden? Zowel 
preventief als curatief? Waaruit bestaan die?
4. Hebben de politiediensten en het college van burgemeester en schepenen weet van de 
onveilige omgeving voor jonge vrouwen in de ondergrondse parking? Welke maatregelen 
kunnen er genomen worden?
5. Welke maatregelen werden er genomen om de veiligheid van de bezoekers van de 
Vredefeesten te vrijwaren en te waarborgen? Hoe komt het dat bezoekers gewapend konden 
rondlopen?
6. Wordt er nagedacht om evenementen in de toekomst beter en/of anders te beveiligen? Zo ja, 
welke zijn dat ?

 

 

 

IR 9 Interpellatie van raadslid Marc Huys: Verkeerscirculatieplan, evaluatie, vragen en 
voorstel tot wijziging

Aan de hand van de ingreep in en rond de Goudenregenlaan, hebben we enkele opmerkingen en 
vragen en doen we een voorstel.
Worden alle mogelijke effecten bestudeerd?
Worden er simulaties gemaakt op basis van herkomst bestemmingstellingen?
Wat met de soms gebrekkige signalisatie?
Wordt niet beter de ANPR camera verplaatst in de aangehaalde casus?


