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Van: Julien Ghesquière 

Verzonden: zondag 21 maart 2021 20:43 

Aan: Johan Verhulst <Johan.Verhulst@sint-niklaas.be>; Mia Mortier <Mia.Mortier@sint-niklaas.be>; Joke 
Smet <joke.smet@sint-niklaas.be> 

CC: Julien Ghesquière <Julien.Ghesquiere@sint-niklaas.be> 

Onderwerp: GR.26/3 aanv.ag. + schrift.vraag 

  

Geachte mevrouw de voorzitter, 

Geachte heer directeur, 

Geacht diensthoofd bestuursadministratie, 

  

Schriftelijke vraag: 

  

1. De uitbreiding van de groenoppervlakte in onze stad die door onze groendiensten en deze van de 

Wase werkplaats onderhouden worden? 

2. Het aantal personeelsleden die in 2015,2016,2017,2018,2019 en 2020 in de groendienst 
tewerkgesteld worden? Naar ik verneem zou dit aantal dalen, terwijl er meer groen te onderhouden 

valt. 

  

Met vriendelijke groeten, 

  

Julien Ghesquière; 

Gemeenteraadslid. 
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antwoord schriftelijke vraag m.b.t. onderhoud groenoppervlakte en aantat tewerkgestetde
personeelsleden

Geacht raadstid, beste heer Ghesquière

Er is - gel.ukkig - een toename aan groen in Sint-Niktaas. Deze toename is onder meer een
gevotg van wijzigende inzichten over het inrichten van het openbaar domein (meer ontharding,
meer groen). Niet alleen om het openbaar domein aangenamer te maken, maar evenzeer om de
strijd aan te gaan tegen verhitting, vernatting en verdroging.

Databank Obsurv

De stad beheert deze groenoppervlaktes sinds 2015 via het beheersysteem Obsurv. ln deze
databank zijn aLLe groenoppervlaktes en groenobjecten van stad en OCMW opgenomen.

Een databank, ook Obsurv, dient continu bijgehouden te worden (nieuwe groenoppervlaktes,
andere bepLanting, ...). Dit gebeurt op twee manieren. Kteine aanpassingen (bv een nieuwe

, groenborder om een kruispunt overzichtetijker te maken) voeren we handmatig in. Grote
aanpassingen (bv een voLLedig nieuwe weg- of pleininrichting) dient automatisch ingelezen te
worden vanuit het digitaLe asbuittplan. Dit laatste (en dat betreft uiteraard de meeste
aanpassingen) kon tot op heden door technische bezwaren nog niet automatisch.verlopen. Dit is
nu verhotpen en dat geeft ons de mogel.ijkheid om aI deze nieuwe of gewijzigde
groenoppervlaktes en groenobjecten in te lezen.

Daarnaast voorzien we in het najaar van 2127/voorjaar 2022 een extra controte op de
correctheid van de gegevens. ln de loop van2022 zaf de databank dusterug volLedig op punt
staa n.

ln de loop van votgend jaar kenneri we dus exact de toename aan groenoppervtakte tussen
2015 en heden. De exacte berekening van de daarmee overeenstemmende werkbelasting zal

Grote Markt 1 - 9100 Sint-Niktaas
TeL.03 778 30 00 - info@sint-niklaas.be
www.sint-niktaas.be



Sint-Niklaas

ook beschikbaar zijn in 2022. Dit omdat aan elk groenobject een onderhoudstaak en frequentie
wordt toegewezen (niet eLke m2 groen vraagt hetzelfde onderhoud).

We hebben wel zicht op waar groen is bijgekomen omdat dit groen uiteraard aI door ons
onderhouden wordt. Dit toenames zijn onder andere (niet Limitatief):

o Ontharden van voetpaden
1. Bermen in de oude Cl.ementwijk (vernieuwen van de voetpaden aan één kant,

aanleg grasberm aan de andere kant)

2. Hemel.sbreedte (idem)'

3. ...

. Wegeniswerken
1. AanLeg tweesporenpad Oml.oopdreef
2. Kteine aanpassingen aan fietspaden aan kruispunten (Dalstraat, Parktaan,

Truweelstraat, ...)

3. ...

o Rioleringsdossiers
U i[enstraat
Cotlector Ossenhoek

Vossekotstraat
Kruispunt Driekoningen

. Opgeleverde verkave[ingen
1. Jef Burmpark
2. Bobijnhof
3. De Weverij deeL l
4. ...

. Andere
1. Middenberm Plezantstraat
2. Boombakken in de L De Meesterstraat
3. ...

De groenoppervlakte is sinis 2015 toegenomen met ongeveer 6 %.

Personeelsbezetting

ln de tabel hieronder wordt de evotutie van het aanwezige personeelsbestand van de
polyvalente wijkpl.oegen en flexploegen weergegeven. Deze teams zijn quasi ful.ltime met het
onderhoud van het groen bezig. Sinds 20t6zijn er geen aanpassingen gebeurd aan de formele
bezetting conform het organogram, wel bl.eek het soms moeilijk om een vol.l.edige invul,Ling (of
een invulling door kwatitatieve medewerkers) te vinden en te houden. Zo hadden we in 2019
bijvoorbeeLd een lichte dal.ing door het niet tijdig kunnen invullen van enkete plaatsen.
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Het aantaI V.T.E. in 2020 Ligt beduidend lager; dit is te wijten aan de larere en kleinere inzet
van seizoenarbeiders ingevolge de Coronacrisis. WeL werden onze diensten hier ondersteund
door andere co[[ega's van andere diensten (sport, feesteLijkheden, ...). Deze ondersteuning zit
niet vervat in de 54,6 V.T.E.

Bovenop deze bezetting worden we in de zomermaanden nog versterkt met 8
jobstudentmaanden (is stabieL de laatste jaren) en zetten we ook maximaal in op stages
(daarmee willen we onder andere jonge mensen met een groenopl,eiding kennis laten maken
met het stadsbestuur als toekomstige werkgever) en -samen met de collega's van Wetzijn-
personen met een werkstraf.

Werken door aannemers

De evolutie van het budget dat ingezetwerd in de periode 2075-2020 om groenonderhoud via
aannemers te laten verlopen ter ondersteuning van onze eigen diensten kan u zien in de tabet
in bij[age (uitgemiddetd zien we een geteideLijke toename).

:

Het juiste groen op de juiste plaats

Bel.angrijk om weten is dat de toename aan groen niet recht-evenredig is met toename aan
onderhoud. Al. enkete jaren zetten we meer en meer in op extensief onderhoud op plaatsen
waar dít kan.7o passen we dit onder meer toe in de nieuwe Clementwijk: zeer veel groen, maar
met minder intensief beheer dan wat we eerder aanptantten in andere wijken of in het centrum,

Dit gel.dt niet alleen voor nieuwe aanplant; ook daar waar het kan zetten we bestaand intensief
groen om naar extensief groen (minder en duurzamer beheer). Mooie voorbeelden daarvan zijn
de grotere grasperken waar we delen slechts enkete malen per jaar maaien, het creëren van
bloemenweides, ....

Daarom dat de berekeningen volgens Obsurv juistere waardeverhoudingen zu[[en weergeven
dan de loutere toename aan groenoppervlakte.

Naast de hierboven vermelde cijfers (groenoppervlaktes, aantaI medewerkers, budgetten, ...) is
de eigen werking ook een bepalende factor in hoeveel en hoe goed werk kan verzet worden
door onze eigen diensten. Dit is een bl.ijvende opdracht voor het Leidinggevende kader vaÈ de
dienst beheer openbaar domein.

At[e bovenstaande factoren zulten ook de komende periode blijvend geanalyseerd worden om
het ideaLe evenwicht te vinden bij de verdere uitbouw van het groenpatrimonium in Sint-
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Hoogachtend

Namens het college vah burgemeester en schepenen

rno

n Verhulst
atgemeen directeur

6,-

Car[ H'anssens

schepen

Lieven Deha,ndschutter:

burgemeester
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