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GEMEENTERAAD
Zitting van 25 juni 2021
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 25 juni 2021, die aansluitend zal starten op 
de raad voor maatschappelijk welzijn, in de gemeenteraadzaal werd aangevuld met de 
agendapunten op verzoek van de raadsleden. Onderstaand vindt u de aanvullende agenda.

Hoogachtend

Johan Verhulst
algemeen directeur
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OPENBARE ZITTING

IR 1 Interpellatie van raadslid Bart Merckx: Fietsveiligheid

Sint-Niklaas is een fietsstad in wording. Het aantal fietsers neemt jaar na jaar toe en deze 
tendens is dit corona-jaar nog versterkt. Er werd en wordt - terecht - ook heel wat geïnvesteerd 
in goede fietsinfrastructuur, in goede fietspaden.

Toch loopt de fietser, als zwakke weggebruiker zelfs op het fietspad het risico om aangereden 
te worden. Meer bepaald als een auto uit een kleinere zijstraat of van een privé-oprit komt 
gereden en als hierbij het zicht op de hoofdbaan, en dus zeker op het fietspad, belemmerd is.

Ik denk bijvoorbeeld heel concreet aan het punt waar de Anthonis De Jonghestraat uitkomt op 
de Heihoekstraat in Nieuwkerken. Een kleine zijstraat die echter vaak gebruikt wordt door 
mensen die van het recyclagepark komen of in het industriepark moesten zijn. Het zicht op de 
Heihoekstraat wordt erg beperkt door het weelderige openbare groen, waardoor veel 
automobilisten pas stoppen met de voorkant van hun voertuig al op het fietspad. Vaak 
benaderen veel automobilisten uit de zijstraat dit kruispunt ook te snel omdat ze geen oog 
hebben voor het fietspad. Een aankomende fietser, zeker als die wat snelheid heeft, kan hierbij 
een ongeval enkel voorkomen door naar de rijbaan uit te wijken, wat op zich ook heel gevaarlijk 
is natuurlijk.

Maar er zijn nog heel wat andere soortgelijke punten op grondgebied Sint-Niklaas.

Hetzelfde probleem doet zich ook voor als mensen van hun privé oprit rijden en daarbij 
onvoldoende zicht hebben op het fietspad dat ze moeten kruisen.

Ik zou dus graag aandacht willen vragen voor de veiligheid van de fietsers op elk fietspad dat 
een kleinere zijweg kruist. Misschien zijn snelheid remmende maatregelen nodig in de zijstraat, 
zoals een verkeersdrempel, zodat een automobilist eerst bijna tot stilstand moet komen 
alvorens stapvoets voet- en fietspad te kruisen? Misschien moet het fietspad beter aangegeven 
worden? In ieder geval kan getracht worden om het zicht op fietspad en rijbaan te verbeteren 
door het groen korter te snoeien.

Daarnaast vraag ik ook aan de schepen of het mogelijk is om ook op privé terrein af te dwingen 
dat mensen het zicht op fietspad en rijbaan vrijwaren, bv door hun haag lager te knippen de 
laatste meter. Bestaat hier regelgeving over? Kunnen hier regels opgelegd (en afgedwongen) 
worden?
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IR 2 Interpellatie van raadslid Christel Geerts: Vooruit hecht belang aan een goed openbaar 
vervoer

Sinds 13 december 2020 rijdt er een nieuwe S34-trein (stoptrein/voorstadstrein) tussen Sint-
Niklaas en Antwerpen-Centraal en vormt een versterking van de S34-trein tussen 
Lokeren/Dendermonde en Antwerpen-Centraal. Deze nieuwe dienst rijdt de hele dag en 
vervangt ook de reeds ervoor bestaande P-treinen in de ochtend- en avondspits. In totaal komt 
dit dus neer op twee lokale treinen per uur naar Antwerpen in Sint-Niklaas, Beveren-Waas, 
Melsele en Zwijndrecht. 

Deze trein stopt echter niet in Nieuwkerken-Waas. Graag had ik vernomen wat de stad 
ondernomen heeft om dit aan te kaarten?

IR 3 Interpellatie van raadslid Jef Maes: Hoe de PFOS-crisis aanpakken in Sint-Niklaas? 

In De Standaard van 11 juni verscheen een onthutsend bericht over de PFOS-vervuiling, tot 
zelfs in Sint-Niklaas. "Door die verstrengde norm toe te passen op metingen uit 2018 en 2019 
stelde de universiteit vast dat in dat laatste jaar 94 procent van de volwassenen in een straal 
van vijftien kilometer rondom 3M, en zelfs honderd procent van de kinderen, de 
consumptienorm overschrijdt zodra ze minstens twee eieren per week eten van kippen uit de 
eigen tuin." Buiten die straal werden geen onderzoeken gedaan en is dus nog niet geweten hoe 
de toestand daar is. Thomas Goorden, de man die de zaak naar boven bracht, spreekt over een 
crisis die wellicht groter is dan de dioxinecrisis. Het lijkt ons dan ook belangrijk dat we dit op 
een zeer ernstige manier aanpakken, ook in Sint-Niklaas.

Voor de PVDA zijn er alvast vier zaken belangrijk:

1. Deze zaak mag niet onderschat of geminimaliseerd worden. De waarheid moet naar boven 
komen

2. De bevolking moet ten volle en grondig worden geïnformeerd

3. De volksgezondheid moet voor alles voorop staan

4. De vervuiler moet betalen en medeplichtigen moeten gesanctioneerd worden. 

Het stadsbestuur heeft twee initiatieven genomen waar wij achterstaan:

- er mag geen PFOS-vervuilde grond gestort worden in de putten van SVK, noch elders in de 
stad.

- er worden overal in de stad stalen genomen van de grond om de vervuiling in kaart te 
brengen. 
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Een goed begin. Maar het lijkt ons belangrijk om verder te gaan en meer initiatieven te nemen 
want er leeft heel wat ongerustheid bij de bevolking. 

Eerst en vooral hebben wij vragen ivm. de onderzoeken: waar worden er stalen genomen? Is dat 
enkel van de grond of ook van eieren en groenten? Kunnen inwoners, landbouwers, scholen of 
verenigingen aanvragen doen om stalen te nemen? Er wordt ook gesproken over gevaren voor 
kinderen om te spelen in zandbakken. Worden daar ook stalen van genomen?

En wat als blijkt dat er inderdaad een probleem is op vlak van vervuiling. Gaan mensen dan 
vergoed worden voor het verlies dat ze lijden? Gaat het stadsbestuur juridische stappen nemen 
om de vervuiler te laten betalen in deze kwestie? Zijn er op dit vlak al stappen genomen om 
informatie in te winnen hoe dit het best kan gebeuren? 

Wordt er contact opgenomen met alle getroffen buurgemeenten om gezamenlijke initiatieven 
te nemen? 

Heel wat mensen zijn ongerust en vragen mij of ze nu verder van de eieren van hun kippen 
mogen blijven eten. De onderzoekers van de UA raden aan om geen eieren te eten binnen een 
straal van 15 km van 3M. Gaat het stadsbestuur deze aanbeveling ook ondersteunen en dit 
bekend maken naar de bevolking? Het lijkt me belangrijk dat de inwoners van de stad snel 
duidelijkheid krijgen. Het voorzorgprincipe lijkt ons hier helemaal op zijn plaats. 

Professor Tytgat raadt ook aan om bloedstalen te laten nemen, ook in de steden en gemeenten 
die +/-15 km van 3M liggen, zoals Sint-Niklaas . Welke initiatieven gaat de stad op dit vlak 
nemen? Dit lijkt ons een zeer belangrijk gegeven om de ernst van de vervuiling in kaart te 
brengen. Minister Demir stelt voor dat de pas aangestelde opdrachthouder en het Agentschap 
Zorg en Gezondheid in samenwerking met de lokale besturen moeten werken aan een 
grootschalig bloedonderzoek. Wat is de stand van zaken voor Sint-Niklaas? Welke acties zijn er 
al ondernomen? Kan er al niet gestart worden met bloedafnames en bloedonderzoeken? Wat 
zijn de volgende stappen en wanneer en bij wie zullen bloedstalen worden genomen?

Het lijkt ons ook belangrijk dat niet alleen contact wordt opgenomen met OVAM in deze zaak, 
maar vooral met onafhankelijke onderzoekers van de UA en de KUL. Want de geloofwaardigheid 
van OVAM als bewaker van de milieunormen in Vlaanderen heeft hier een serieuze deuk 
gekregen. Het minste dat men kan zeggen is dat zij er niks aan gedaan hebben om de ernst van 
de vervuiling bekend te maken en de regering en de bevolking ten volle te informeren over de 
graad van vervuiling. Heel wat internationale onderzoeken zijn al jaren bekend en daar is niks 
mee gedaan. 

Wij zouden dan ook willen pleiten om zo snel als mogelijk een hoorzitting te organiseren 
waarbij experten op verschillende vlakken worden gehoord en waar ook de klokkenluider in dit 
dossier, Thomas Goorden, wordt gehoord. En dat deze hoorzitting open is voor het publiek en 
publiek wordt gestreamd. Op die manier kan er meer duidelijkheid komen en kan de bevolking 
ook antwoorden krijgen op de vele vragen die zij vandaag hebben. 
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Daarnaast vraagt de PVDA dat het stadsbestuur een actieplan op de lange termijn uitwerkt en 
ondertussen de bevolking ten volle en grondig informeert. 

IR 4 Interpellatie van raadslid Christel Geerts: overlast aan verkeers'patsers' in het centrum 
van Sint-Niklaas

Vooruit bracht bij monde van Steve Vonck onze bekommernissen tot uiting over het 
onaangepast rijgedrag van heel wat mensen in onze stad. Met het mooie weer en de vrijheid om 
terug van een terras te genieten komt dit nog meer tot uiting.  Op de terrassen was dit de 
voorbije weken vaak HET gespreksonderwerp: de stoet van blinkende bolides die liefst veel 
kabaal maken en menig toertje rond de markt wensen te draaien, wekt ergernis op.  Het bestuur 
heeft al via de pers gereageerd en erkent het probleem. Graag hadden we enige duiding bij de 
huidige aanpak, die blijkbaar helemaal niet het verhoopte resultaat geeft.  Vooruit is in elk 
geval vragende partij voor een meer doortastende aanpak.

IR 5 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Aantrekken van een extern opbouwwerker 
voor Priesteragiewijk en Peter Benoitpark

Niet alleen betwijfelen we het nut van de voorgestelde maatregel, maar dat dit dan nog door 
externen moet worden ingevuld, is meer dan een brug te ver.

IR 6 Interpellatie van raadslid Kristof Van Gansen: Ruimte is schaars: tijdelijke bestemming 
Stationsomgeving Noord

Corona leerde ons het belang van ruimte herwaarderen. De achterkant van het station is reeds 
jarenlang een braakliggend gebied in het centrum van de stad. Kunnen we de buurt geen 
tijdelijke bestemming gunnen tot de start van de bouwwerkzaamheden binnen enkele jaren? 
Bijvoorbeeld een hondenloopweide, een open air kunst- of cultuurbelevingsgebied,... 

IR 7 Interpellatie van raadslid Julien Ghesquière: Vandaag nadenken om morgen de Sint-
Niklazenaar te laten genieten van méér en goed onderhouden openbaar domein

Deze week ontving ik een verslag van de Groendienst als antwoord op mijn schriftelijke vraag 
m.b.t. de te onderhouden groenoppervlakte en aantal  tewerkgestelde personeelsleden. De 
timing kon bijna niet beter zijn: ook deze week ontvingen we het Gemeenterapport van de stad 
Sint-Niklaas. Er is duidelijk werk aan de winkel. Zeker nu er méér openbaar groen moet 
onderhouden worden. Het lijkt me overduidelijk dat er ofwel méér middelen moeten voorzien 
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worden voor personeelsuitbreiding of voor werkingskosten als er aan uitbestedingen gedacht 
wordt. Tevens is een goede informatie aan de burger, o.a. qua timing van de groen-
onderhoudswerken en eventuele “onthardingswerken”, noodzakelijk. Graag hoor ik van de 
bevoegde schepenen hun mening daaromtrent en geef ik enkele bedenkingen ter zitting.


