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GEMEENTERAAD 
Zitting van 
Schriftelijke vraag 

Schriftelijke vraag van raadslid Kris Van der" Coelden: Velo-city 

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

Gericht aan 
Lieven Dehandschutter; 

Bondige toelichting 
Het college stemde er op 7 /3 ll. mee in dat de schepen van mobiliteit en de schepen van 
ruimtelijke ordening zouden deelnemen aan het Velocity-congres 2022. Voor zover ik kon 
nagaan gaat dit congres door in Ljubljana. De toelichting vermeldt een bedrag van 1100 euro 
per persoon. 
1) Kan er bevestigd worden dat het gaat om een congres in Ljubljana in juni 2022? 
2) Welke kosten worden gedekt door het bedrag van 1100 euro? · 
3) is er ook een ambtelijke vertegenwoordiging vanuit Sint-Niklaas op dit congres? 
4) Wat is de motivatie van het college om ook de schepen van ruimtelijke ordening op kosten 
van de stad te laten deelnemen aan dit mobiliteitscongres? 
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Kris Van der Coelden
KardinaaI Cardijnl.aan 37
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07-04-2022

bericht van uw kenmerk ons kenmerk
c-2204.50O.230.70V

bijtagen

schriftel.ijke vraag met betrekking tot velo-city

Geacht raadslid Van der Coelden

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) organiseert in samenwerking met Fietsberaad
Vtaanderen en het Departement Mobititeit & Openbare Werken een excursie naar aanLeiding
van het congres Vel.o-City in de Stoveense hoofdstad Ljubl.jana. Het vertrek is gepl.and op
dinsdag 14 juni en de terugkomst op vrijdag 17 juni 2022. Het co[lege van burgemeester en
schepenen, in zitting van 14 maart 2022, besListe om schepenen De Meester en Hanssens af te
vaardigen voor dit congres. De deelnamepríjs bedraagt 1.100 EUR per deelnemer en omvat de
vliegreis van Betgië naar Ljubtjana, de vliegreis van Ljubl.jana naar Bel.gië, vier
hotelovernachtingen en'een ticket voor het congres.
Gezien de schepen van ruimtelijke ordening ook bevoegd is voor duurzaamheid, Lijkt zijn
aanwezigheid, naast die van de schepen van mobititeit, zekei opportuun. Als schepen van
duurzaamheid is het de derde keer dat hij zaL deelnemen aan dit congres. De vorige keren dat
vertegenwoordigers vanuit de stad deelnamen was in 2015 (Nantes) en 2017 (Arnhem en
Nijmegen).
Aan de mobiliteitsambtenaren werd gevraagd of zij witden deelnemen aan het Vel.o-city
congres. Dat is op dit moment om meerdere redenen niet opportuun. Momenteel, zijn de
mobílitêitsambtenaren onderbemand én op hetzelfde moment zal minstens éen van de twee
mobiliteitsambtenaren aanwezig zijn op de slotconferentie van Park4SUMP, die zal doorgaan op
15 en 16 juni in Sofia, BuLgarije.
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Hoogachtend

Namens het cottege van burgemeester en schepenen

racht

an Verhulst
atgemeen directeur

Lieven Dehandschutter
burgemeester
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