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GEMEENTERAAD 
Zitting van 
Schriftel!jke vraag 

Schriftelijke vraag van raadslid Christel Geerts: participatie 

lndiener(s) 
Christel Geerts (Vooruit); 

Gericht aan 
Bart De Bruyne; 

Bondige toelichting 
ln opvolging van de gemeenteraad van december 2021 wens ik drie concrete vragen aan de 
schepen van participatie voor te leggen : 
*bent u bereid om een participatiemoment te organiseren met de bewoners van de 
Plezantstraat mbt de knip op de markt 
**bent u bereid om een participatiemoment te organiseren met de bewoners van de 
Elizabethwijk/truweelstraat mbt het schrappen van de ondergrondse parking op de site van de 
"paterkerk" 

' *bent u bereid om het gesprek met de bevolking aan te gaan mbt het slopen van sinbad 
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berlcht van uw kenmerk
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biJtagen

Schriftel,ijke vraag van raadstid Christel Geerts: participatie

Geachte

U vraagt of we bereid zijn om een participatiemoment te organiseren voor bewoners van de
Plezantstraat rond de knip op de Gróte Markt. Voor ons is het evident dat een dergeLijke
ingrijpende maatregel moet worden afgetoetst bij de bevol.king. En dan niet de bewoners van
één straat, maar van de hele stad. Dat hebben we ook gedaan, in de periode 2016-2017. Nadat
de knip was opgenomen in het mobiLiteitspl.an in 2015, werd in 2016 ïijdens 7 sessies, wijk per
wijk, afgetoetst welke maatregelen best doorgevoerd konden worden om de
verkeersleefbaarheid in de stadskern te verbeteren. Meer dan 450'bewoners namen deel aan
deze sessies.HaLf 2077 organiseerden we een'infomarkt om de maatregelen voor te ste[[en;
hierop kwamen nog eens 300 bezoekers af. Sinds de goedkeuring van het wijkcircul.atiepl.an
staat er ook een website ontine, specifiek rond het ptan (https://wijkcircul.atie.sint-nikl.aas.be).
Maar daar bl.eef het niet bij: in 2019 kregen we tijdens het stadsgesprek input van de bevolking
in het kader van het Stadsgesprek, die verwerkt werd in het bel.eidsprogrammd 2OIg-2024
'Samen maken we de stad van morgen'. En specifiek voor de Grote Markt organiseerden we
begin 2020 een (door corona noodgedwodgen) digitate inspraakronde waarin de bevol.king
suggesties kon meegeven aan de ontwerpers tijdens de wedstrijdfase en eind 2020 een digital.e
énquête waarin men iuggesties kon doen ter voorbereiding van het voorontwerp. Eens dat
voorontwerp kl.aar was, plaatsten we een infopunt op de Grote Markt, waarbij de bevoLking ook
nog eens op dat voorontwerp kon reageren in de periode juli-augustus 2021. Al. deze
documenten staan on[ine, bv. op de website www.sint-nikLaas.belgrotemarkt.
Pa,rticipatiemogelijkheden zijn er dus genoeg geweest:vanaf nu Ligt de nadruk op een goede
communicatie voor, tijdens en na de werken.

Op uw vraag om participatie te organiseren met de bewoners van de
El.isabethwijkfruweelstraat m.b.t. het schrappen van de ondergrondse parking op de site van de
Paterskerk kunnen wij niet ingaan. ln het masterptan was ereen parki

Grote Markr 1 - 9100 5int-Niktaas
Tet. 03 778 30 00 - info@sint-niklaas.be
www.sint- nik [aas. be



Sint-Niklaas

voor de bewoners. Echter, een ondergrondse parking bteek technisch niet haalbaar. Het
bouwbl.ok is te kLein om er een deftig aantaL pLaatsen (met hel.l.ing) te realiseren, en een autol.ift
is te duur voor een dergeLijk sociaal project. Er werd een nieuwsbrief verspreid in de buurt
waarin werd opgenomen dat er geen ondergronds parkeren zal gerealiseerd worden, dat aan de
nieuwe bewoners van de Paterssite geen parkeerkaarten zal. uitgereikt worden (om extra
parkeerdruk te vermijden) én dat er een openbaar onderzoek Liep. Er werden geen bezwaren
ingediend door de buurtbewoners.

Tot slot vraagt u of het gesprek met de bevolking zal aangegaan worden over het stopen van
het Sinbad. Er is echter nog geen besl.issing genomen over de toekomstplannen van het Sinbad.
Het is dan ook te vroeg om het gesprek met de bevoLking aan te gaan.

Hoogachtend

Namens het coltege van burgemeester en schepenen

racht

Jo Verhulst
algemeen directeur

Bart De Bruyne

schepen
Lieven Dehandschutter
burgemeester
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