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Van: Jef Maes <jef.maes@sint-niklaas.be> 
Verzonden: zaterdag 2 mei 2020 19:56 
Aan: Wout De Meester; Carl Hanssens; Algemeen directeur; Bestuursadministratie 
Onderwerp: in- en uitrit van SVK voor het vrachtverkeer 
 

Geachte schepenen, 
 
Op de gemeenteraad van 23/08/2019 heb ik het punt op de agenda geplaatst ivm. de ingang 
van het vrachtverkeer van SVK via het Westerplein, met de vraag aan het stadsbestuur om in 
beroep te gaan tegen de beslissing van de minister in deze zaak. 
 
Eerder, nl. de dag van de gemeenteraadszitting zelf, was reeds in de pers beschenen dat het 
stadsbestuur in beroep zou gaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. 
https://www.hln.be/in-de-buurt/sint-niklaas/-toegang-bedrijf-svk-beter-niet-meer-aan-
westerplein-stadin-beroep-tegen-beslissing-minister~a88ca916/ 
 
Heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen reeds een beslissing genomen in deze zaak en zo 
ja welke? 
Zijn er al stappen ondernomen door het bedrijf om de ingang te verplaatsen richting 
Langhalsbeekstraat? 
Met andere woorden, waar staan we in dit dossier? 
 
Dank bij voorbaat. 
Met vriendelijke groeten, 
Jef Maes 
Raadslid. 
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ln- en uitrit van SVK voor het vrachtverkeer

Geacht raads[id

Wij.hebben uw vraag aangaande de in- en uitrit van SVK voor vrachtwagenverkeer in goede
orde ontvangen.

ZoaLs u weet hebben wij bij de aanvraag van de omgevingsvergunning de voorwaarde opgel.egd
om een ontsluiting voor vrachtwagens [angsheen het WesterpLein te herzien. Hierop heeft de
minister beslist dat er een verkeersstudie moest uitgevoerd worden over de impact van het a[
dan niet verplaatsen van de in- en uitrit voor vrachtwagens. Deze studie werd ondertussen
gefinal.iseerd. De final.e conctusie van de studie was dat de ontsl.uiting verptaatsen niet
aanbevolen wordt, gezien de huidige toestand in de Langhalsbeekstraat. Aangezien er in de
studie geen rekening gehouden wordt met de toèkomstperspectieven en de uitgangspunten
foutief waren, heeft de stad de deputatie opnieuw verzocht om de vodrwaarde ván die
atternatieve ontstuiting op te Leggen binnen de vergunning. We hebben gevraagd om deze
ontsl.uiting uiterl.ijk tegen 30 juni 2021le realiseren. Tot op heden hebben wij geen besl.issing
van de provincie mogen ontvangen.
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