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Van: Jef Maes <jef.maes@sint-niklaas.be> 

Verzonden: vrijdag 19 november 2021 20:22 

Aan: Carl Hanssens <Carl.Hanssens@sint-niklaas.be> 
CC: Bestuursadministratie <Bestuursadministratie@sint-niklaas.be>; Algemeen directeur 

<algemeendirecteur@sint-niklaas.be> 

Onderwerp: Bushalte Fabiolapark 

  

Geachte schepen, 

  

Dit punt, de bushalte aan het Fabiolapark, is aan bod gekomen op de gemeenteraad van 27 augustus ll.  

In het verslag lees ik het volgende: "Deze week werd een akkoord gegeven door De Lijn om de halte op de 
N16 nu reeds te bedienen en dus niet te wachten tot de invoering van het nieuwe busnet. Van zodra dat 

deze voorlopig is ingericht. Het probleem daarbij is, dat de halte en de infrastructuur in beheer is van het 

Agentschap Wegen en Verkeer en dat zij niet op zeer korte termijn een kwalitatief en toegankelijk ingerichte 
halte kunnen aanbieden. Op dat plaatsbezoek werd afgesproken, dat de stad dan de halte wel zelf zal 

inrichten. Dat zal zeer beperkt zijn. We zullen het groen wegnemen, daar waar het staat. Dus we zijn niet 

altijd bezig met vergroening. Soms nemen we groen weg als het in de weg staat. En fatsoenlijk begaanbaar 
maken van die halte. Deze werken zullen in september door de stadsdiensten gebeuren. Na inspectie van 

De Lijn van die halte zal die halte kunnen bediend worden door de stadsbus, zoals in optie 2 hier is 

voorgebracht." 

Ik merk ondertussen dat de werkzaamheden door de stadsdiensten al een tijdje zijn uitgevoerd vlakbij de 

tunnel aan de N16. Af en toe zie ik er ook een bus van de Lijn staan. Maar ondertussen, bijna drie maanden 
na de bespreking op de gemeenteraad is de bushalte nog steeds niet operationeel.  

Ik hoor in de wandelgangen dat de ingebruikname van de halte zou uitgesteld zijn omwille van het uitstel 

van de werken aan de N70. Klopt dat?  

Ik kan me bijna niet voorstellen dat het in gebruik nemen van deze halte afhankelijk zou zijn van de werken 

aan de N70.  

Heeft u een idee waarom het zo lang duurt en wanneer de beloofde bushalte in gebruik zal worden 

genomen?  

U begrijpt wellicht dat de bewoners van het Fabiolapark niet gelukkig zijn met de trage gang van zaken en 
liefst zo snel mogelijk een bushalte actief zien worden vlakbij de plek waar zowat duizend gezinnen 

verblijven. 

  

Dank bij voorbaat voor uw antwoord. 

Met vriendelijke groeten, 

Jef Maes 
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Schriftetijke vraag over in gebruik name bushal.te N16

Geacht raads[id,

Naar aanleiding van het eenrichting maken van het Brugsken drong de stad reeds meerdere maten
aan bij De Lijn om de halte op de N].6 nu reeds'te laten bedienen doorstadsLijn 2,zodat bewoners
van het Fabiol.apark niet meer naar hetWaSC hoeven te gaan voor het nemen van de stadsbus. ln
het nieuwe OV-pLan basisbereikbaarheid zal.deze haLte ook bediend en uitgerust worden.

Eind augustus werd een akkoord gegeven door de Lijn om deze hal.te nu reeds te bedienen, van
zodra deze voorlopig ingericht is. Gezien AWV deze hatte niet op zeer korte termijn kwaLitatief
en toegankeLijk kan inrichten werd op plaatsbezoek met alte partijen afgesproken dat de stad de
halte voortopig zat inrichten (wegnemen groen en fatsoenlijk begaanbaar maken van de haLte).
Deze werken werden in september door de stadsdiensten uitgevoerd. De Lijn werd hierover
ingelicht met het oog op de snelle bediening van de halte.

Een tweetaL weken terug werd de stad echter ingeLicht over het feit dat De Lijn problemen ziet
voornamelijk in de ochtendspits bij bediening van deze halte. Op dit deel van de N16 en dus
ook op de afslagstrook richting N70 is er in ochtendspits enige filevorming, wat zorgt voor
tijdverLies en moeiLijk invoegen van de bus bij het verlaten van deze haLte. De stad heeft echter
direct terug contact genomen met de uitdrukkeLijke vraag om deze halte nu zo snel aLs mogelijk
operationeeL te maken. Wij verwachten op zeer korte termijn een positief signaaL van De Lijn.

Wij houden u op de hoogte.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben ingeLicht.

Hoogachtend

Namens het co llege van burgemeester en schepenen

n VerhuLst Car[ Hanssens
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Lieven Dehandschutter
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