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GEMEENTERAAD
Zitting van 24 juni 2022
Aanvullende agenda openbare zitting

Mevrouw
Mijnheer

Overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal bestuur, heb ik de eer u mee te delen dat de 
agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 24 juni 2022, die aansluitend zal starten op 
de raad voor maatschappelijk welzijn, in de gemeenteraadzaal werd aangevuld met de 
agendapunten op verzoek van de raadsleden. Onderstaand vindt u de aanvullende agenda.

Hoogachtend

Johan Verhulst
algemeen directeur
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OPENBARE ZITTING
IR 1 Interpellatie van raadslid Christel Geerts: Velo Veilig Vlaanderen rapport

Van 7 tot 15 mei 2022 hebben tienduizenden Vlamingen gevaarlijke fietspunten aangeduid op 
de VeloVeilig-kaart. Het resultaat is een zeer fijnmazige fietskaart van elke Vlaamse gemeente. 
Daarnaast hebben 37.516 HLN lezers deelgenomen aan een grote bevraging over hoe 
VeloVeilig hun gemeente is. Het resultaat van het grootste fietsonderzoek ooit is te lezen in het 
VeloVeilig rapport. Men bracht de voorbije weken data uit die bekomen werden door een 
grootschalige onderzoek. Voor onze stad erkent men wel dat er inspanningen gedaan worden, 
maar de uitdagingen blijven zeer groot. Zo zijn er bijvoorbeeld maar liefst 248 meldingen van 
onveilige fietssituaties binnen gekomen. 
Minder dan de helft vindt dat we een veilige fietsgemeente zijn (39 %) en 37 % vindt dat de 
fietspaden in goede staat zijn. Trouwens meer dan de helft (63 %) vindt dat er nog te weinig 
veilige fietspaden zijn en vindt ook dat er nog te weinig investeringen zijn (56 %). Vooruit ziet 
deze cijfers niet als kritiek, maar als een roep van de burger om het fietsen veiliger te maken.
Onze vraag is hoe het bestuur met deze bron van informatie wenst om te gaan.

IR 2 Interpellatie van raadslid Christel Geerts: Needle spiking?

De fractie van Vooruit agendeert dit punt naar aanleiding van een open brief geschreven door 
de Vooruit jongeren (bij monde van Yente Syvertsen). 
Reeds eerder gaven onze jongeren uiting aan hun bezorgdheid omtrent het feit dat de 
veiligheid op de uitgaanslocaties verre van optimaal is: zij stelden daarbij heel wat maatregelen 
voor.
De laatste tijd is er heel wat te doen rond een vrij nieuw fenomeen 'needle spiking', zoals de 
meeste mensen wel al weten is dit het toedienen van verdovende of intoxicerende middelen 
met een injectienaald, zonder toestemming. De jongeren maken zich zorgen omtrent dit 
fenomeen. Zoals ze zelf stellen : het onderwerp roept bij de één angst op en bij de ander dan weer 
heel wat vragen.
Onze jongeren legden daarom volgende vragen voor, die we graag hier herhalen:
1. Is er een noodplan in geval van needle spiking op grote schaal zoals bij de wedstrijd van KV 
Mechelen?
2. Zijn er al maatregelen die onze stad treft om spiking in het algemeen tegen te gaan?
3. Deze zomer staan er heel wat grote evenementen gepland in onze stad. Komen er op deze 
evenementen extra maatregelen? Bijvoorbeeld extra controle of een preventie campagne rond 
spiking.
4. Is er een mogelijkheid om binnen de stad een campagne/acties uit te rollen rond veilig 
uitgaan? Aangezien we merken dat er onder onze jeugd angst is, maar ook heel wat vragen zijn 
rond veilig uitgaan.

IR 3 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Stikstofprobleem: wat doet/deed de stad

Het openbaar onderzoek naar de plannen van de regering omtrent het zgn stikstofprobleem, is 
op 18 juni afgelopen.
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In deze procedure hadden ook de steden en gemeenten de mogelijkheid tot inbreng en evt het 
aantekenen van bezwaar.  Hiertoe had ook Boerenbond bij de gemeenten op aangedrongen.
Graag had ik vernomen van het college hoe men hiermee is omgegaan en waarom.
 

IR 4 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Kermis Belsele, tussentijdse evaluatie 
dringt zich op

De verschillende activiteiten tijdens Belselekermis kenden een groot tot zeer groot succes, 
mede door het goede weer.
Een en ander is echter ook van die aard dat een tussentijdse evaluatie nodig is.  Zijn bepaalde 
locaties nog geschikt voor bepaalde activiteiten?
Zijn bepaalde activiteiten nog houdbaar midden een dorpskern?
Blijft het karakter van een dorpskermis nog behouden? Enz…….
Moeten er dus tussentijdse ingrepen voorzien worden?
Heeft de, door de stad gemachtigd inrichter, voldaan aan alle  bepalingen van de convenant van 
28 januari 2018, verlengd door de gemeenteraad van 26 juni 2020 voor een periode van 3 jaar?

IR 5 Interpellatie van raadslid Tchantra Van De Walle: VeloVeilig Sint-Niklaas

Ons stadsbestuur heeft de afgelopen jaren enorm ingezet op het stimuleren van het fietsgebruik 
in onze stad en trekt dat beleid verder door in al haar toekomstige plannen en projecten. Er 
werden reeds een hele reeks maatregelen genomen om het fietsplezier en de fietsveiligheid te 
verhogen in Sint-Niklaas.
Laat het nu net die fietsveiligheid zijn die onderzocht en in kaart gebracht werd door het 
initiatief VeloVeilig. Een handige tool, want van de in totaal 41.473 meldingen van gevaarlijke 
fietspunten die gemaakt zijn in alle Vlaamse gemeenten, hebben onze stadsgenoten er 248 
aangeduid op de VeloVeilig-kaart. Daarnaast werd o.a. ook het gevoel van fietsveiligheid 
bevraagd en de tevredenheid van de bevolking over de initiatieven die het huidige stadsbestuur 
ondernam om die fietsveiligheid te verhogen.
In het licht van deze bevindingen, stel ik de volgende vragen aan onze schepen:

• Kan u zich vinden in de resultaten van dit onderzoek?
• Wat bent u van plan met de resultaten van VeloVeilig en de VeloVeilig-kaart voor onze 

stad?
• Kan u een overzicht geven van de reeds genomen initiatieven voor een fietsveiligere 

stad en welke initiatieven staan er nog op de planning?
• Hebben de bevindingen van VeloVeilig een impact op de lopende projecten omtrent het 

fietsbeleid in onze stad en zo ja, de welke?

IR 6 Interpellatie van raadslid Aster Baeck: Street art

Onze stad heeft er op een korte periode een heleboel prachtige kunstwerken bij gekregen. Dit 
juichen we uiteraard toe! Wat zijn de plannen voor de toekomst? 
Graag doen we ook een aantal suggesties... 



Gemeenteraad 4/4 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
24 juni 2022

IR 7 Interpellatie van raadslid Jos De Meyer: Bezwaren tegen stikstofplan van Vlaams 
minister Zuhal Demir

Ook in onze stad zijn enkele tientallen bezwaren ingediend tegen het stikstofplan van Vlaams 
Minister Zuhal Demir. Op dit moment is het nog “een plan” dat voor openbaar onderzoek 
voorligt, geen decreet. De Minister-President verklaarde dat de bezwaren ernstig onderzocht 
zullen worden, vandaar het belang van deze bezwaarschriften. Zonder problemen te willen 
ontkennen, wil ik er wel op wijzen dat een sector eenzijdig zwaar geviseerd wordt, namelijk de 
landbouwsector. 
Vandaar mijn vragen:
1) Hoeveel bezwaren werden er in onze stad ingediend?
2) Zal het stadsbestuur enkel maar “een doorgeefluik” zijn van deze bezwaren of zullen we zelf 
ook een bezwaarschrift indienen, zoals andere Wase gemeenten?
3) Op welke wijze zullen geïnteresseerde raadsleden hierbij verder betrokken worden?
4) Op welke wijze willen wij in onze stad en deelgemeenten land- en tuinbouwers effectief 
ondersteunen? Met welke beleidsmaatregelen?


