
 

Gemeenteraad 1/7 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
23 september 2022

GEMEENTERAAD
Zitting van 23 september 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 23 september 2022 om 19 uur 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 Frans Wymeersch: Veiligheidsproblematiek is precair, niet 

alleen in de stadskern maar bv ook in Belsele. Vooral zeer jonge mensen dupe van de 
historie

De laatste weken krijgen we meer en meer meldingen van geweldplegingen op jonge tieners, 
12 tot 14 jaar. afpersingen, molesteringen, slagen en verwondingen. Vooral de jongste weken in 
Belsele neemt dit toe. Vooral zeer jonge jongerenbendes schijnen verantwoordelijk te zijn.
Klachten bij de politie blijken niets op te brengen. Dit gepaard met de bekende fenomenen van 
drugshandel en drugsgebruik, doen ons besluiten dat een en ander uit de hand loopt en dat er 
onmiddellijk en streng moet worden opgetreden.
In de stadskern verbetert het ook niet. Stadspark, station en andere zijn gekend voor dezelfde 
feiten.
Waarom treedt men niet op?
Zijn de daders bekend?
Is men zelfs van het fenomeen op de hoogte? 

IR 2 Interpellatie van raadslid Kris Van der Coelden: straat van de toekomst

De heraanleg van de Cardijnlaan is volop bezig. De wegeniswerken aan het kruispunt Kardinaal 
Cardijnlaan - Abingdonstraat - Pater Segersstraat werden reeds uitgevoerd, enkel de 
groenaanplant moet nog gebeuren (dat hoop ik toch).
De straat werd ingericht als woonerf met gemengd verkeer in twee richtingen op een rijweg van 
5 meter breed. Voor de voetgangers is er enkel aan de onpare kant van de Kardinaal Cardijnlaan 
een smal pad in grint, dat door de meeste voetgangers echter niet of slechts gedeeltelijk 
gebruikt wordt. Het fundamenteel probleem is dat de inrichting van het openbaar domein niet 
geschikt is om de grote verkeersintensiteiten op te vangen, vooral in de spitsuren, op een 
kruispunt dat deel uitmaakt van een invalsweg voor auto's en fietsen, dat deel uitmaakt van een 
busroute en dat met twee basisscholen en het Welzijnshuis in de buurt ook veel 
bestemmingsverkeer te verwerken krijgt.
Bijkomend:
- stel ik vast dat in het plan dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad in september 2021 
een ruime betonstrook voorzien is ter hoogte van het beeld van Kardinaal Cardijn, maar dat 
deze niet is uitgevoerd waardoor de voetgangers noodgedwongen gebruik maken van de rijweg;
- vrees ik dat zich op het kruispunt Gorinchemstraat - Kardinaal Cardijnlaan vergelijkbare 
problemen zullen voordoen. Ook hier krijgen we immers de combinatie van een smalle rijbaan, 
druk verkeer en een totaal gebrek aan voorzieningen voor de voetgangers.

IR 3 Interpellatie van raadslid Chris Wauman: Driegaaienbos opnieuw bedreigd! PVDA eist 
volledig behoud van het bos

In 2019 protesteerden buurtbewoners en ook de PVDA tegen de bouwplannen van 
projectontwikkelaar Willemen waarbij een groot deel van het Driegaaienbos zou worden gekapt. 
Dankzij het protest gaf het stadsbestuur geen vergunning. Vandaag ligt er een nieuwe 
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bouwaanvraag op tafel. Opnieuw wordt een deel van het Driegaaienbos bedreigd.
Het Driegaaienbos van ruim 7.000 m² bevat zeer veel oude, hoogstammige bomen van een 
grote ecologische waarde. In dat bos zou er vlakbij de op te richten woonblok van twaalf 
appartementen 513 m² bos gekapt worden. Zogezegd om ecologische redenen (biodiversiteit), 
maar het is duidelijk dat dit vooral gebeurt omwille van het zicht dat men aan toekomstige 
bewoners wil bieden op de omgeving. Daarnaast zullen er vijfentwintig hoogstammige bomen 
gekapt worden en vervangen door tweeëntwintig kleinere knotwilgen en zullen er om 
zogezegde veiligheidsredenen nog vijf grote bomen extra worden geveld. De 
projectontwikkelaar wil dit compenseren door een soort van boete (bosbehoudbijdrage) te 
betalen van amper 4.132 EUR. Met de plannen die nu zijn ingediend, blijft het bos niet als 
geheel bewaard. Om nog te zwijgen over de gevolgen op de leefbaarheid van de bomen door 
het leegzuigen van het grondwater via de geplande bronbemaling voor de aanleg van een blok 
met twaalf appartementen. Met de PVDA vragen we dat het bos integraal behouden blijft en 
publiek toegankelijk wordt gemaakt.
Het masterplan uit 2012, goedgekeurd op de gemeenteraad, is duidelijk: 'de zone voor bos 
integraal moet behouden blijven'. Dit werd ook bevestigd door schepen De Meester in de pers 
en op de gemeenteraad van 27 september 2019: 'we zeggen heel expliciet het behoud, het 
integrale behoud van het volledige bos, is voor ons een belangrijk uitgangspunt. En ik wil dat 
nog eens herhalen, ik wil dat nog eens zeventien keer herhalen als dat moet, maar dat is voor 
ons een belangrijk uitgangspunt'. Het is duidelijk dat die voorwaarde met de geplande kap niet 
vervuld is en het project in de huidige vorm dus niet kan goedgekeurd worden.
In het masterplan uit 2012 staat ook dat er minimaal 25 % sociale woningen worden 
gerealiseerd. In het college van burgemeesters en schepenen van 4 juli 2022 ging het 
stadsbestuur al akkoord met een significante versoepeling. Het stadsbestuur en de 
projectontwikkelaar voorzien in de huidige plannen amper 20 % aan betaalbare woningen, 
zogenaamde conventiewoningen. Deze versoepeling is nochtans ook in de strijd met de 
verklaringen van schepen De Meester op de gemeenteraad van 27 september 2019: 'voor het 
college blijft het masterplan van 27 april 2012 de toetssteen voor dit project. (...) Voor een 
eventuele toekomstige vergunningsaanvraag zal ook het masterplan gelden als toetssteen'.
We vragen dat het stadbestuur zich houdt aan het door de gemeenteraad goedgekeurde 
masterplan en oplegt dat in de plannen minimaal 25 % sociale woningen worden gerealiseerd. 
Er is vandaag nog meer nood aan sociale woningen dan in 2012, gezien de wachtlijst 
ondertussen bijna is verdubbeld van 2.381 tot 4.139 mensen. Waarom dan dit aantal 
terugschroeven?

IR 4 Interpellatie van raadslid Christel Geerts: De toekomst van de buitenschoolse 
vakantieopvang in Sint-Niklaas? Niks doen is voor ons geen optie

Vorige maand luidde de Vooruit fractie de alarmbel in verband met de veiligheid op de site van 
het mispeltje.
Terecht besloot men enkele dagen later om de site te sluiten.
Wij gingen er van uit dat men de nodige herstellingen ging doen en/of een fijne locatie in de 
buurt als alternatief zoeken.
Groot is onze verbazing dat men een locatie in Nieuwkerken-Waas als alternatief voorstelt. Dit 
is afbouw van het aanbod in Sint-Niklaas.
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Graag vernemen we wat men effectief nog wenst te doen om de ouders met kleine kinderen 
wonende te Sint-Niklaas een vakantieopvang te borgen. 

IR 5 Interpellatie van raadslid Jos De Meyer: Toekomstplannen voor sommige waardevolle 
historische gebouwen die eigendom zijn van het stadsbestuur

Het Castrohof werd gebouwd in de tweede helft van de 17e eeuw. Het werd een beschermd 
monument op 8 september 1971. Op dit moment is het CM-Gezondheidspunt hier 
ondergebracht.
Welke toekomstplannen heeft het stadsbestuur met het Castrohof (Exaerdekenhof)?
De Salons is een eclectische stadswoning die in 1928 werd gebouwd in opdracht van Edmond 
Meert. Naast de authentieke decoratie, de uitstralende charme en grandeur bevat dit 
monumentaal herenhuis een rijke collectie schilderijen. Het is jaarlijks het huis van de Sint. De 
Sint ontving er reeds tienduizenden kinderen … Welke toekomstplannen heeft het stadsbestuur 
met de Salons?

IR 6 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Ruimtelijke ontwikkeling hoek Smisstraat-
Driegaaienhoek, nieuwe elementen? Stand van zaken?

In september en oktober 2019, interpelleerde ik het college inzake een ophanden zijnde 
verkaveling hoek Smisstraat-Driegaaienhoek. Uiteindelijk ging het college niet akkoord met de 
uiteindelijk aangevraagde ontwikkeling binnen dit gebied. De plannen gingen in de koelkast en 
we vernamen niets meer.
Per ongeluk passeerde ik onlangs op deze plaats en merkte een gele aanplakbrief aangaande 
een aanvraag voor een omgevingsvergunning, houdende de bouw van twee loten 
meergezinswoningen van alles samen circa vijftig woongelegenheden.
Bezwaren konden worden ingediend tegen uiterlijk 19 september 2022.
Gezien de discussies uit het verleden rond dit project tijdens de gemeenteraad, vind ik het 
minstens te betreuren dat we niet over een nieuwe aanvraag zijn ingelicht. Niettegenstaande de 
te korte termijn om bezwaar in te dienen wil ik gebruik maken van deze interpellatie om ons 
ongenoegen rond deze ontwikkeling kenbaar te maken.
Zeker in kader van de bebossingsdoelstelling van dit college moet dit meer nog dan vroeger in 
vraag gesteld  worden.

IR 7 Interpellatie van raadslid Lore Baeten: Iedereen mee met het openbaar vervoer

Het college wil de komende jaren meer investeren in alternatieven voor de wagen.
Een toegankelijk openbaar vervoer is van cruciaal belang als we de omezwaai willen maken 
naar (groene) alternatieven.
Het verhaal van de blinde Nathan die steeds door de bussen gepasseerd werd liet, terecht, vele 
burgers niet onberoerd.
Maar het is niet de enige Sint-Niklazenaar voor wie het openbaar vervoer niet toegankelijk is.
Graag stel ik hierover enkel vragen in de gemeenteraad aan de bevoegde schepen. 
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IR 8 Interpellatie van raadslid Gaspard Van Peteghem: Kermissen en kerstmarkten: 
materiaalkosten, subsidies ...

Na de laatste kermis in Nieuwkerken stel ik volgende vragen met toelichting waar op ik een 
duidelijk antwoord vraag van de bevoegde schepen:
1. in de begroting van 2000 was er 800.000 bfr., nu 20.000 EUR voorzien.
In 2019 was de begroting voor kermissen 150.000 EUR.
Deze bedragen werden opgetrokken met aanpassingen op index standgelden en andere 
inkomsten uit markt en foor. Deze financiële middelen horen dan ook thuis in onze 
kermisprogramma’s voor de stad en deelgemeenten, wat ook was beslist in de gemeenteraad.
Kan u mij mededelen waar u deze voorziene gelden in de begroting heeft uitgegeven en voor 
wat zij werden aangewend? Want deze gelden kunnen normaal alleen gebruikt worden voor 
onze kermisprogramma’s.
2. vragen over de hoofdkermissen in de stad en deelgemeenten dit na de laatste kermis in 
Nieuwkerken:
kan u de programma’s van de hoofdkermissen van Puivelde, Belsele, Sinaai, Nieuwkerken en de 
stad mededelen en ook doorgeven met een mail aan de raadsleden?
Welke willekeurige toelagen en bedragen heeft u uitbetaald aan deze hoofdkermissen, wat ook 
in geen enkele commissie is besproken of toegelicht? Ik vraag dan ook daarbij de motivatie van 
het uitbetalen aan deze kermissen.
3. vragen over de wijkkermissen in de stad en deelgemeenten:
door het niet meer kunnen organiseren met medewerking van de stad door de organisatoren, is 
alles onoverzichtelijk geworden voor de besturen die het administratief al zo moeilijk hebben, 
ook onze stadsdiensten zijn totaal in de war alleen al door het digitaal aanvragen; bijvoorbeeld: 
er zijn vier diensten die hierover hun zeg moeten doen, wat het resultaat geeft dat de dienst 
evenementen nog niet met tien medewerkers rond komt, vroeger gebeurden al deze aanvragen 
met vier personen en het liep allemaal vrij vlot.
Nu moet men alle kosten van feestmateriaal en andere zoals vast recht betalen. Ze vragen hun 
feestmateriaal aan en betalen dit aan de stad.
Hiervoor hebben zij hebben ze een voorlopige toelage ontvangen van 2.000 EUR, en dienen ze 
hun programma en begroting over te maken aan de stad waarop hun toelage wordt berekenend.
Mijn vraag is: hoe objectief worden deze toelagen en door wie uitgewerkt en berekend, die dan 
wordt gestort aan de organisator wat gerekend wordt met het betaalde feestmateriaal?
Kerstmarkt:
wil u mij de werkwijze van het organiseren voor onze kerstmarkten eens toelichten.
Met een telefoontje van 'vraag het nodige materiaal aan, betaal dit aan de stad, u krijgt uw 500 
EUR toelage en dan stort de stad het bedrag van uw feestmateriaal terug'.
Dat zijn allemaal zaken die nooit werden toegelicht in de commissie van evenementen.
Ik zal nog verdere toelichting geven op de gemeenteraad.

IR 9 Interpellatie van raadslid Chris Wauman: Stijgende energiefacturen, groeiende 
armoede: welke extra inspanning levert het stadsbestuur?

'De Vlaamse energieregulator Vreg heeft vandaag de geschatte jaarprijs van energie 
bekendgemaakt. Voor elektriciteit stijgt de geschatte jaarprijs naar 3.256,63 EUR, voor aardgas 
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is dat 5.954,07 EUR. Samen is de geschatte jaarfactuur dus 9.210 EUR voor een gemiddeld 
gezin, of ruim 760 EUR,per maand.' Wie kan dat nog betalen?
Algemeen coördinator Heidi Degerickx van het Netwerk tegen Armoede waarschuwt dat de 
facturen voor de lagere middenklasse onbetaalbaar worden als er geen ingrijpendere 
maatregelen komen.
Welke bijkomende maatregelen voorzien jullie om Sint-Niklazenaars bij te staan en te 
vermijden dat de armoede zal groeien?
We hebben de voorgaande jaren reeds meerdere voorstellen voorgelegd, ook in de 
gemeenteraad. We willen alvast in de huidige context volgende voorstellen voorleggen:
1. Het invoeren van een huurprijzenkadaster dat de huurprijzen begrenst aan de hand van 
objectieve criteria, zoals de kwaliteit van de woning en het aantal kamers.
2. Moratorium op het afsluiten van de gas, elektriciteit en water, nu maar zeker ook in de 
komende winter.
3. Moratorium tot de zomer van 2023 om geen deurwaarders meer uit te zenden uit het 
Welzijnshuis en vanuit de stad (noch de intercommunales).

IR 10 Interpellatie van raadslid Johan Uytdenhouwen: Naar een huurcheque 
cultuurinfrastructuur?

Bepaalde lokaal erkende culturele verenigingen met eigen infrastructuur komen stillaan in 
ademnood door  enerzijds de hoge huurprijs van hun infrastructuur op de private markt en 
anderzijds de huidige uit de pan swingende energiekosten.
Om het hoofd boven water te houden vragen deze verenigingen niet liever dan hun 
infrastructuur te kunnen onderverhuren aan derden.
Verenigingen met eigen infrastructuur kunnen echter qua huurprijs niet concurreren tegen de 
gesubsidieerde lage huurprijzen van de stedelijke infrastructuur.
Er ontstaat hierdoor een kafkaiaanse situatie waarbij de goedkope stedelijke infrastructuur niet 
beschikbaar is omwille van een overbevraging door onze lokale verenigingen. Anderzijds is er 
de voor het grootste deel van de tijd leegstaande infrastructuur van culturele vzw’s, zoals 
bijvoorbeeld JTO en De Vlasbloem, voor wie de verhuur een noodzaak is om te overleven maar 
die door de andere verenigingen ook niet kunnen gehuurd worden omdat ook zij er de middelen 
niet voor hebben.
Wat denkt de schepen van een systeem van een 'huurcheque cultuurinfrastructuur' waarmee wij 
als stad zouden kunnen tussenkomen in de huurprijs van culturele infrastructuur in bezit van 
lokaal erkende culturele vzw’s met eigen infrastructuur?
Op die manier brengt de stad vraag en aanbod aan cultuurruimte samen en creëert ze een win-
win voor huurder en verhuurder.
Concreet zou dit een systeem kunnen zijn, gebaseerd op de idee van de dienstencheque, waarbij 
de stad 'cheques' ter waarde van bijvoorbeeld 10 EUR uitgeeft die een lokale vereniging kan 
aankopen aan bijvoorbeeld de helft van de waarde en door de verhuurder-vzw bij de stad 
opnieuw kan ingeruild worden aan de uitgiftewaarde van 10 EUR.
Op die manier komt de stad dan voor de helft tussen in de huurprijs en trekken we de 
ongewilde oneerlijke concurrentie tussen openbaar en privé-aanbod van cultuurinfrastructuur 
een beetje recht. Het systeem is objectief in die zin dat er geen afwending van subsidie kan zijn. 
De cheques zijn enkel in omloop tussen lokaal erkende verenigingen die zich bij het systeem 
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hebben aangesloten en gelden enkel als betaalmiddel voor de huur van niet-stedelijke culturele 
infrastructuur.
Zo helpen we ook de lokale culturele vzw’s met eigen infrastructuur die momenteel werken met 
een strop rond hun nek. Een strop dat er rond gelegd is door Corona en nu stevig aangetrokken 
wordt door extreme energieprijzen.

IR 11 Interpellatie van raadslid Julien Ghesquière: Infomoment herinrichting omgeving De 
Klavers: opnieuw een gemiste kans om bewoners echt te laten participeren!

Op zaterdag 17 september vond in Belsele hogervermeld infomoment plaats. In de uitnodiging 
stond: 'we gaan graag in dialoog over de invulling van dit gebied'. Uiteindelijk bleken alle 
onderdelen van de plannen al aanwezig en ging het enkel nog over de inplanting te gaan.
Vele aanwezigen spraken me na dit Info-moment hierover aan. Graag zal ik ter zitting de 
schepen van participatie enkele suggesties doen en hem de opmerkingen van de bezorgde 
Belselenaren overmaken.

IR 12 Interpellatie van raadslid Kris Van der Coelden: Energiecrisis - actieplan

Vooruit Sint-Niklaas stelde vorige week een actieplan voor met tien maatregelen om het hoofd 
te bieden aan de huidige energiecrisis. Deze voorstellen gaan zowel over de bevoegdheden van 
het bijzonder comité sociale dienst, waar Willem De Klerck ze zal toelichten, als over de 
bevoegdheden van diverse leden van het college.
Het actieplan werd overgemaakt aan de burgemeester en aan de voorzitter van het bijzonder 
comité sociale dienst. Aan de andere raadsleden bezorgen we het via de bijlage van dit 
toegevoegd punt.
Graag wisselden we hierover van gedachten op de raadszitting van 23 september 2022.


