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Schriftelijke vraag van raadslid Karel Noppe: Recreatieétomein De Ster: zomer 
2021 

lndiener(s) 
Karel Noppe (Open Vld); 

Gericht aan · 
Lieven Dehandschutter; 

Bondige toelichting 
Vorig jaar (commissie burgemeester van augustus) hebben we stil gestaan bij de drukke corona 
zomer op De Ster waarbij op enkele dagen een maximum capaciteit werd ingesteld van 3.000 
bezoekers op het hele domein. Dit om alles corona veilig te laten verlopen. Uit de cijfers bleek 
dat het merendeel van de bezoekers niet uit Sint-Niklaas en zelfs niet uit onze provincie 
afkomstig was. Lokale bezoekers die pas later op de dag richting De Ster vertrokken stonden 
vaak voor een gesloten poort. Om dit te vermijden deed ik de suggestie om een 
reservatiesysteem op te zetten en plaatsen voor te behouden voor lokale bezoekers. 

Met de zomer die in aantocht is, wil ik graag een stand van zaken vragen omtrent het opzetten. 
van een reservatiesysteem, alsook nog enkele andere voorstellen doen. Het valt immers te 
verwachten dat we ook deze zomer nog geconfronteerd zullen worden met beperkende 
maatregelen in de aanpak van de corona pandemie. 

• Afgelopen zomer werd er voor het hele domein een maximum capaciteit voorzien. 
Tijdens de mooie, warnie dagen komt een merendeel van de bezoekers echter vooral 
voor de strandomgeving, en is het op het strand moeilijk om de nodige veilige afstand 
te bewaren. Is het een optie o~ de strandzone te scheiden van de rest van het domein 
en specifiek voor het strand en de rest van het domein een afzonderlijke maximum 
capaciteit te bepalen en handhaven? 

• Is er ondertussen al zicht of er deze zomer met een reservatiesysteem gewerkt zal 
worden? Wat zijn de modaliteiten? 

• Gezien de qrote groep bezoekers van buiten de provincie lijkt het mij opportuun om een 
vast aantal plaatsen voor te behouden voor inwoners uit Sint-Niklaas en Oost 
Vlaanderen. Ook op andere recreatiedomeinen werkt men reeds zo of zal men deze 
techniek deze zomer toepassen. Hoe staat men hier tegenover? 

• Recent konden we in de media lezen dat op de Blaarmeersen in Gent er ook met een 
reservatiesysteem zal gewerkt worden. Maar inwoners van Gent, Oost-Vlamingen en 
studenten zullen hun plaats niet hoeven te reserveren. Enkel bezoekers van buiten de 
provincie moeten dit doen en betalen ook een kleine vergoeding voor de reservatie. Dit 
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is natuurlijk een zeer klantvriendelijke oplossing voor de inwoners van stad en provincie 
die er eveneens voor zorgt dat inwoners van de stad en provincie steeds binnen kunnen 
op het domein. Kan een dergelijke werking ook opgezet worden voor De Ster? 

• Nog op diezelfde Blaarmeersen zal deze zome r het strand en ligweide opgedeeld 
worden in een familiezone en een sportieve zone zodat mensen die op zoek zijn naar 
rust en zij die in groep komen, een muziekje willen beluisteren, enz. elkaar niet storen. 
Hoe staat De Ster tegenover dergelijke opdeUng? 

• Tenzij ik mij vergis is er geen permanent rookverbod op het hele recreatiedomein. ln het 
verleden werd er wel tijdens droogteperioden een tijdelijk verbod op roken en vuur 
ingevoerd. Heel concreet vraag ik mij af of het domein in overweging wil nemen een 
permanent rookverbod op de speeltuinen, de ligweide en het strand in te voeren? 

Alvast bedankt om mijn vragen te willen bekijken. Zoals meegegeven kan ik niet aanwezig zijn 
op de commissie van mei wegens professionele verplichtingen. Moest het lukken om nog voor 
de commissie een antwoord op mijn vragen te ontvangen dan zou ik dit ten zeerste appreciëren. 
Waarvoor dank. 
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bijtagen

reservatiesysteem domein De Ster

Geacht raadslid

wij ontvingen uw vragen met betrekking tot het Recreatiedomein De ster.

Een aantaI van deze vragen kwamen reeds aan bod op het overtegpl"atform stad-prov¡ncie, dat
periodiek vergadert en waarop diverse punten van gemeenschappeLijk bel.ang en
gemeenschappetijke interesse besproken worden. Zo konden wij at vernemen dat er inderdaad
opnieuw zaI gewerkt worden met een reservatiesysteem, waarbij een maximum van bezoekers
met dagticket zat worden gehanteerd. Abonnementshoudeis zutten steeds toegang verkrijgen
tot De Ster.

Ten einde heel gerichte toelichting te kunne.n geven over de concrete reservatie- en
veiligheidsmaatrege[en, is de heer Pieter Debaets, directeur van het recreatiedomein,
uitgenodigd op de eerstvolgende commissievergadering van de burgemeester.

Hoogachtend

Namens het coltege van burgemeester en schepenen:
ln opdracht:
voor de atgemeen directeur
(del.egatie van 12 februari 2019)

Joh an Heirbaut Peter Buysrogge

schepen
Lieven Dehandschutter
burgemeesterafde[ingshoofd


