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Van: Jef Maes <jef.maes@sint-niklaas.be>  
Verzonden: dinsdag 29 september 2020 15:08 
Aan: Maxime Callaert <Maxime.Callaert@sint-niklaas.be>; Algemeen directeur 
<algemeendirecteur@sint-niklaas.be>; Bestuursadministratie <Bestuursadministratie@sint-niklaas.be> 
CC: Carl Hanssens <Carl.Hanssens@sint-niklaas.be> 
Onderwerp: Banken aan de Plataan  
 

Geachte voorzitter van Zorgpunt Waasland en schepen, 
 
Ik krijg van een aantal mensen bericht dat de banken aan de Plataan niet meer gebruikt kunnen 
worden omdat de planken verwijderd of kapot zijn.  
Dit zou enkele maanden geleden reeds gesignaleerd zijn aan de burgemeester, die dit op zijn 
beurt heeft doorgegeven aan het Zorgpunt. 
Want blijkbaar is behoort deze omgeving niet tot de bevoegdheid van de stad. Voor alle 
zekerheid zet ik ook de schepen van openbaar domein mee in cc. zodat hij de zaak mee kan 
opvolgen.  
In de loop van de maand juli is er beloofd dat de banken zouden hersteld of vernieuwd worden.  
Ik ben mij in het voorbije weekend van de situatie gaan vergewissen en het klopt inderdaad dat 
deze banken niet kunnen gebruikt worden: zie foto's in bijlage 
Bewoners van de nabij liggende serviceflats kunnen daar dus niet meer gaan wandelen want ze 
kunnen niet meer gaan zitten op een bankje om uit te rusten.  
Mag ik aandringen om dit euvel zo spoedig mogelijk te herstellen, zodat onze ouderen niet "in 
hun kot" moeten blijven, maar kunnen genieten van de nabij liggende natuur.  
 
Dank bij voorbaat.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Jef Maes 
Raadslid 
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schrijven met betrekking tot herstelling banken aan uzc De Plataan

Geachte heer Maes

Geacht raadslid

Na overleg tussen het Zorgpunt en het stadbestuur is beslist dat 5 nieuwe banken zutlen
geïnstatl.eerd worden in het park van het WZC De Pl.ataan.

Er is gekozen voor het mode[ dat ook op het openbaar domein staat waardoor het uniform is
met de zitbanken in de omgeving (bv ter hoogte van de Witte Mol.en).

De opdracht werd ondertussen doorgegeven aan de aannemer.

Wij hopen hiermee de bewoners van het WZC en de bezoekers van het park zo snet mogel.ijk
terug enke[e rustpunten te kunnen aanbieden.

Hoogachtend

Namens het college'van burgemeester en schepenen:
ln opdracht:

J n Verhulst Car[ Hanssens

schepen
Lieven Dehandschutter
burgemeester
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