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GEMEENTERAAD 
Zitting van 
Schriftelijke vraag 

Schriftelijke vraag van raadslid Kris Van der Coelden: aanwezigheid van 
raadsleden bij participatie 

lndiener(s) 
Kris Van der Coelden (Vooruit); 

Gericht aan 
Lieven Dehandschutter; 

Bondige toelichting 
Via via vernam ik dat er onlangs een buurtvergadering was over de mogelijke aanleg van een 
speelterrein in de bomenwijk. Tenzij ik iets over het hoofd gezien heb, kregen de raadsleden 
daarvoor geen uitnodiging. 
Ik heb de indruk dat dit geen eenmalig feit is. Het principe is nochtans simpel: wanneer mensen 
door het stadsbestuur niet op naam worden uitgenodigd, maar in het algemeen omdat ze 
behoren tot een bepaalde groep op basis van woonplaats (straat, buurt, deelgemeente, .. ), op 
basis van leeftijd, van interesse, enz., dan is het logisch dat ook de raadsleden uitgenodigd 
worden om mee te Luisteren naar wat er gezegd wordt (zonder tussen te komen). 
Daarom: 
* onderschrijft het stadsbestuur tiet principe dat wanneer mensen op basis van een algemeen 
kenmerk (woonplaats, leeftijd, interesse, professionele achtergrond, ... ) uitgenodigd worden voor 
informatieve of participatieve bijeenkomsten, ook de raadsleden daarbij aanwezig kunnen zijn 
indien ze dat wensen? 
* kan men een overzicht geven van de informatieve en participatieve momenten die in 2021 - 
fysiek of digitaal - georganiseerd werden en die voldoen aan dit criterium (geen uitnodiging op 
naam, maar algemeen op basis van een gemeenschappelijk kenmerk)? 
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bericht van uw kenmerk

Kris Van der Coetden
KardinaaI Cardijnl.aan 37

9100 Sint-Níklaas

bijtagenons kenmerk
c-2110.206.734.822

antwoord op uw schriftelijke vraag m.b.t. aanwezigheid van raadsleden bij participatie

Geacht raads[id
Beste heer Van der Coelden

Naar aanteiding van het inspraakmoment'Berkenlaan'waaryoor u,'a[s gemeenteraadslid, geen
uitnodiging kreeg richten wij u dit schrijven. Wij bevestigen dat u als raadstid uitgenodigd had
moeten worden, waarvoor onze excuses.

ALs stadsbestuur onderschrijven wij dat, wanneer inwoners op basis van algemene kenmerken
(woonplaafs, leeftijd, interesse...) worden uitgenodigd voor informatieve of participatieve
bijeenkomsten, raadsteden ats waarnemer welkom zijn. We danken u dan ook voor uw schrijven,
waarmee u voor een opfrissing van dit principe zorgt. Het is voor ons de,aanleiding om op zoek
te gaan naar een verbeterde 'ftoW rond dit principe

Verder vroeg u naar een overzicht van de beschreven rhomenten in 2021. Hier onder kan u een
,n iet-[imitatieve lijst vinden:

r lnfomoment Nieuwkerken renoveert beter, op woensdag 13 oktober;

o Sint-Niklaas futureproof? lsm Europahuis, op dinsdag 12 oktober;

o Participatiemoment RUP stadsrondbos noord, op donderdag 7 oktober;

. Netwerkmoment Lokal.e voedselstrategie, op donderdag 30 september;

. lnspraakmoment Berkenlaan op zaterdag, op 11 september;

r Wandel.ing schetsontwerp Peter Benoitpark, op zondag 27 juni;

. Digitaat live-event nieuwe school LAB en ontwikkel,ing KLeibeeksite, op don
mei;
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Digitaal. tive-event ontwerp RUP Hendrik Heymanplein, op woensdag 2 iuni;

Live stream over jongerenbegroting, op maandag 10 mei;

Webinar winkelwandellus fase drie en vier, op maandag 26 april;

Digital"e infovergadering omgevingstergunning aannemingsbedriif Aertssen NVy op

donderdag 25 maart;

WandeLdag project Puyenbeke, op woensdag 24 maart;

Aanptanting wonderwoud, op dinsdag 16 maart;

Digita[e infovergadering omgevingsvergunning Fujifil.m Be[gium, op donderdag 4 maart;

Pubtieksmoment heraanleg Ten Bos, op donderdag 28 januari.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend

Namens het college van burgemeester en schepenen
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Johan Verhulst
atgemeen directeur

Bart De

schepen

e Lieven Dehandschutter

burgemeester
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