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GEMEENTERAAD
Zitting van 
Schriftelijke vraag

Schriftelijke vraag van raadslid Jos De Meyer: Stand van zaken over afbraak 't 
Mispeltje en nieuwe locatie kinderopvang

Indiener(s)
Jos De Meyer (CD&V); 

Gericht aan
Maxime Callaert; 

Bondige toelichting
Enige tijd geleden had ik een interpellatie over 't Mispeltje. Wat is nu de stand van zaken? 



stad
Sint-Niklaas

Christine Veys

Kinderopvang

03 778 36 48
C h r isti ne.veys @ s i nt- n i klaas.be

Raadsl.id Jos De Meyer

10-02-2022

uw kenmerk ons kenmerk
KOV/Oe4s/07n

bijlagen

schriftel,ijke vraag

Geachte heer De Meyer,

/
Naar aanleiding van uw schriftetijke vraag betreffende de stand van zaken voor opvanglocatie 't
Mispettje, antwoorden wij u al.s voLgt:

ln kader van buitenschoolse vakantieopvang maakt de stad gebruik van vier locaties: De MispeL
in Sint-NikLaas, De Droombal.Lon in Nieuwkerken, Gavertje Vier in BeLseLe en het Buurthuis in
Sinaai. Op dit moment worden lokal.en van de school "'t Mispel.tje; gehuurd door de stad voor de
organisatie van b.uitenschoolse vakantieopvang en opvang op woensdagnamiddag.

Het gebouw van De Mispel. is momenteel..in sl.echte staat. lnzake de 'opvoLging' van De MispeL
kijken we naar een tocatie waar we de capaciteit kunnen optrekken van 65 naar 7S kinderen. De
locatie dient te beschikken over een binnen- en buitenruimte. Bij de besl.issing voor een
definitieve locatie ter vervanging van de huidige MispeL witl.en we gedeel.d gebruik en
multifunctionatiteit van het gebouw aanwakkeren. Dit in kader van enerzijds de huidige
maatschappel.ijke noden en het nieuwe decreet buitenschoolse opvang en activiteiten, en
anderzijds omwille van de heersende druk op ruimtegebruik. De nieuwe l.ocatie moet in de
eerste ptaats dienst doen als vakantieopvang. AfhankeLijk van deze Locatie zat deze functie al
dan niet kunnen gecombineerd worden met voor- of laschool.se opvang of met een andere
functie.
Gel.et op het voorgaande tijkt een renovatie op eerste zicht minder interessant. De aankoop van
De MispeL en het plaatsen van een nieuwbouw geeft daarentegen een nieuwe toekomst voor dg
stedetijke buitenschoolse vakantieopvang 'de Sprinkhaan" in Sint-Nikl.aas. Een nieuwbouw kan
aan a[[e huidige duurzame eisen beantwoorden. De eigenaar van de site staat open om de site
te verkopen of in erfpacht te geven aan de stad Sint-Nikl.aas.

ln de meerjarenplanning is er een budget voor de vervanging van de Mispel. voorzien van ]-,4
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Dit a[[es wordt zoa[s eerder aangehaald ook bekeken in het groter geheel, nameLijk in de
opmaak van een lokaal buitenschoots beleid in kader van het nieuwe decreet buitenschooLse
opvang en activiteiten. Het lokaal. bestuur heeft de regie in handen en dient met de
verschiltende partners een lokaal buitenschoots bel.eid uit te stippelen en te imptementeren op
L januari 2026.

Momenteel zijn er inzake de Mispel. dus nog geen keuzes gemaakt.

Hoogachtend

Namens het co[[ege van burgemeester en schepenen
ln opdracht:

Johan Verhulst
algemeen directeur

Maxime Caltaert
schepen

Lieven Dehandschutter
burgemeester


