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GEMEENTERAAD
Zitting van 24 maart 2023
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 maart 2023 om 19 uur in 
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: Situatie en toekomst van de horeca in het 

stadshart

De meerderheid van de horecazaken in het centrum staat leeg. Dat deze sector het moeilijk 
heeft is zeker ook een gevolg van de coronamaatregelen de afgelopen periode.
De teloorgang was echter daar voor al bezig.
Er wordt nu gezocht naar remedies om de leegstand weg te werken maar blijkbaar tot nu toe 
zonder enig succes.
De stad heeft al pogingen ondernomen maar ook dat bracht geen zoden aan de dijk.
Het aanreiken van oplossingen kan mijns inziens maar lukken mits inbreng van de sector zelf.
Daarom ondermeer volgende vragen:
- welke inspanningen of pogingen heeft de stad al ondernomen?
- er was in eerste instantie interesse om op een aanbod van de stad in te gaan. Wat waren de 
redenen dat er niemand uiteindelijk op is ingegaan?
- is er overleg met de sector?
- heeft men al onderzocht waarom zo een groot aantal horecazaken leeg staan?
- zo neen, waarom niet. Zo ja wat is het resultaat en wat doet het college van burgemeester en 
schepenen hiermee ?
- heeft de stad ondertussen nieuwe ideeën? Zo ja, welke?
- is het gerucht over een zomerbar een gerucht of meer dan dat?                                                    
                                                                                     

IR 2 Interpellatie van raadslid Anneke Luyckx: Rioproject Zwaanaardestraat en omgeving 

Bij de aanvang van de werken voor het rioproject in de Zwaanaardestraat in Sinaai werd er 
besloten om de Weimanstraat af te sluiten door middel van een bareel voor auto’s ter hoogte 
van de brug. Zelfde verhaal in de Keizerstraat. Met als gevolg dat er geen auto’s naar en van 
Stekene en Eksaarde door kunnen. Niet enkel het doorgaand verkeer heeft daar last van maar 
ook de inwoners van Sinaai zelf. Zeker de bewoners van de Keizerstraat.
Over de gebruikte signalisatie en de wijze waarop er mee wordt omgesprongen had ik graag 
een aantal bedenkingen en vragen gesteld.

IR 3 Interpellatie van raadslid Anneke Luyckx: Internationale vrouwendag te Sint-Niklaas 

Woensdag 8 maart werd er ter gelegenheid van de Internationale vrouwendag een 
panelgesprek georganiseerd in kasteel Walburg door Vrouwencentrum vzw.
Graag had ik een aantal opmerkingen gemaakt en vragen gesteld.

IR 4 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Stad van Reynaert, gemiste kans of is de 
Felle met de Roden Baard ondergedoken?

Naar verluidt zou onze stad dit jaar de stad van Reynaert geworden zijn. Dit is vrijwel in alle 
stilte gebeurd.



Gemeenteraad 3/7 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
24 maart 2023

Als we de berichten moeten geloven gaat dit gepaard met allerlei activiteiten. De ene al wat 
bescheidener dan de andere. De doorsnee inwoner van deze stad is hier zelfs niet van op de 
hoogte, laat staan dat hij/zij ervoor zou warm lopen.
Kers op het denkbeeldige 'reinaertgebak' (de taart schrijf ik met hoofdletter), een 
massaspektakel op de terreinen van SVK (waarom nu niet op de markt?).
Het zou een 'eigentijdse' bewerking worden van het Reynaertverhaal.
Hoe is het mogelijk dat de stad deze gelegenheid niet te baat neemt om de stad publiekelijk de 
stempel van Reinaertstad te geven?
Rond deze figuur en in zijn historisch en literair kader zijn er zoveel mogelijkheden die de stad 
niet te baat neemt.
Onze stad speelt alle grote manifestaties kwijt of behandelt ze stiefmoederlijk, of in dit geval, 
neemt het de geboden kansen niet waar.
Hierover mijn vragen en bedenkingen.

IR 5 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Straat van de toekomst : failliet van 
groene fantasietjes

Het is duidelijk dat de straat van de toekomst, geestelijk kind (niet het geestig kind) van onze 
groene hoofdschepen, letterlijk en figuurlijk een slag in het water is.
We willen hem ondervragen naar het hoe en waarom van een en ander, de toekomst van dit 
folieke en zijn eventuele verdere intenties in dezelfde richting.

IR 6 Interpellatie van raadslid Johan Uytdenhouwen: Stand van zaken cult(h)uurcheque

Op de gemeenteraad van 23 september vorig jaar informeerde ik naar de bereidheid van de 
schepen van cultuur tot invoering van, zoals de burgemeester het noemde, een 
cult(h)uurcheque om tussen te komen in de huur van zalen van cultuurverenigingen met een 
eigen infrastructuur.
Dit zou tegemoetkomen aan de nood aan bijkomende culturele ruimte voor onze verenigingen 
tegen een betaalbare prijs en zou zo de oneerlijke concurrentie van de overbevraagde stedelijke 
infrastructuur voor een stuk wegwerken.
De schepen was het idee genegen en beloofde te onderzoeken of er een systeem uit te denken 
viel dat gunstig was voor zowel huurder als verhuurder, met zelfs zo mogelijk een uitbreiding 
naar de sportinfrastructuur. De schepen vroeg daartoe enkele weken of een paar maanden de 
tijd.
Intussen zijn we een half jaar verder. Graag verneem ik de stand van zaken.

IR 7 Voorstel tot beslissing van raadslid Chris Wauman: Opstart pilootprojecten gratis 
gezonde lunch op school

Argumentatie
Sinds enkele jaren vraagt PVDA Sint-Niklaas om gratis, gezonde en warme maaltijden te 
voorzien op alle scholen in Sint-Niklaas.
'Één op de drie kinderen in armoede krijgt geen, onvoldoende of slecht eten mee naar school. 
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Dat blijkt uit cijfers die kinderarmoedeorganisatie Stichting Pelicano.' 'Drie maaltijden per dag is 
geen luxe, het is een basisrecht. Het probleem is vandaag zo groot geworden dat elk kind wel 
een vriendje of vriendinnetje heeft met een lege brooddoos, klinkt het bij de zorgpartners van 
Stichting Pelicano zoals het CLB, (zorg)leerkrachten, schooldirecties en sociale diensten.'
In Sint-Niklaas groeit meer dan 1 kind op 5 op in kansarmoede. Het probleem is hier dus 
pertinent: willen we alle kinderen in onze stad werkelijk gelijke onderwijskansen aanbieden, of 
niet?
Recent zijn er ook nieuwe evoluties:
- de stad Londen gaat 270.000 leerlingen uit lager onderwijs van een maaltijd voorzien;
- Da Vinci Campus Ronse voorziet elke middag gratis soep en brood;
- in de helft van de Molenbeekse scholen wordt nu een gratis maaltijd aangeboden.
In Antwerpen (bestuur N-VA, Open VLD en Vooruit) ondersteunt de stad kleuter en lagere 
scholen actief en financieel om ontbijt of lunch te voorzien. Daar klinkt het: 'Met het aanbieden 
van schoolmaaltijden biedt de stad niet alleen een antwoord op de problematiek rond lege 
brooddozen, maar zorgt ze er ook voor dat alle kinderen gezond kunnen eten op school. Zo is 
het aanbod niet alleen interessant voor gezinnen die het financieel wat moeilijker hebben, maar 
ook voor gezinnen met tweeverdieners die soms weinig tijd hebben. De schoolmaaltijden 
leveren zowel op korte als lange termijn gezondheidswinsten op, zoals een gezonder gebit, het 
vermijden van overgewicht en het opbouwen van een hogere weerstand.'
Iedereen heeft hier dus baat bij.
Voorstel tot beslissing:
De gemeenteraad vraagt het stadsbestuur om:
1. tot het einde van het schooljaar enkele pilootprojecten op te starten (minstens 1 in elk 
onderwijsnet: stedelijk, GO en vrij onderwijs) waarbij gratis gezonde maaltijden worden 
voorzien voor alle leerlingen. Een evaluatie wordt samen met de gemeenteraad voorzien ten 
laatste in augustus 2023;
2. een studie uit te voeren waarbij de kostprijs wordt onderzocht om gratis warme soep, een 
gezonde en/of warme maaltijd te voorzien voor alle leerlingen van de kleuter en lagere scholen 
in Sint-Niklaas. Het resultaat wordt transparant gedeeld met de gemeenteraad op hetzelfde 
moment als de evaluatie van de pilootprojecten.

IR 8 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Toepassing van de taalwetgeving door de 
stad in communicatie met de bevolking

We hebben gemerkt dat de stad zich hier en daar bezondigt aan de vigerende taalwetgeving. Ik 
wil het stadsbestuur hierop wijzen en terechtwijzen.

IR 9 Interpellatie van raadslid Kristof Van Gansen: Boerenkrijgmonument 

Aangezien de commissie in maart niet doorging en gelet de aanstaande herdenking van 225 
jaar boerenkrijg Waasland (oktober 2023), graag volgende punten:
1. Oproep om bij de mogelijke verkoop van de Heilig Hart kapel (Kleibeekstraat), het 
boerenkrijgmonument samen met voldoende grote groenbuffer aan de straatkant, als openbaar 
domein te behouden. Dus opsplitsen perceel bij een verkoop;
2. Oproep om het monument, waar onder andere raadsleden Jos De Meyer ien Patrick 
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Gorrebeeck en buurtbewoner in het verleden de aandacht op vestigden, een opknapbeurt te 
geven voor de 225ste verjaardag van deze gebeurtenissen. Onder andere de namen van 
gesneuvelden terug zichtbaar maken, ...

IR 10 Interpellatie van raadslid Jos De Meyer: Ondersteuning cafés in onze stad en dorpen

Cafés in onze stad en deelgemeenten hebben een sociale functie. Men kan er uiteraard een 
koffie, thee, frisdrank of biertje drinken. Zij hebben ook een 'sociale functie' in het stads- en 
dorpsleven. Voor sommige mensen zijn ze één van de weinige ontmoetingsplaatsen, vandaar 
hun 'verbindend karakter'.
Het is mede daarom goed dat een aantal herbergen op het Sint-Nicolaasplein opnieuw zullen 
openen. Dat het stadsbestuur dit faciliteerde was zinvol. Anderzijds stellen sommigen zich 
terecht de vraag of er niet gewerkt werd/wordt met twee maten en gewichten …
Vandaar mijn vragen:
- welke ondersteuning/subsidiëring was/is er hier voorzien en onder welke voorwaarden?
- worden soortgelijke initiatieven/subsidiëring ook elders in de stad en deelgemeenten 
voorzien?

IR 11 Interpellatie van raadslid Chris Wauman: Stop de scanwagen

Verschillende mensen contacteerden ons de voorbije dagen met verschillende problemen met 
onterechte boetes. We hadden dit ook verwacht en aangekondigd in de gemeenteraden van 
maart 2022 en januari 2023. Enkele voorbeelden van de problemen:
1. Iemand van de thuiszorg kreeg een boete in de blauwe zone van de Elisabethwijk. Zij kan 
aantonen dat ze bij een patiënt aanwezig was van 10.40 uur tot 12.30 uur. Ondanks dat haar 
parkeerschijf lag en ze de toegelaten 2 uur niet heeft overschreden, kreeg ze toch een boete 
van de scanwagen om 11.40 uur (amper 1 uur na aankomst). Bij die boete waren enkele foto’s 
toegevoegd waarop haar dashboard vanzelfsprekend niet te zien is en het systeem dus 
helemaal niet in staat is om een boete op te leggen. Het is toch onbegrijpelijk dat we onze 
helden van de Zorg nu ook gaan viseren via onterechte boetes? Hun werkdruk ligt al zo hoog en 
nu worden ze nog belast met absurde administratie om hun boete aan te vechten.
2. Als buurtbewoners hun bewonerskaart verloopt, werden ze tot voor kort per brief verwittigd. 
Nu wordt er enkel een e-mail gestuurd. Een mail die gemakkelijk in de spam-folder terecht kan 
komen . We hebben melding gekregen van een vrouw van wie de bewonerskaart afliep op 
16/2/2023. Op 13 maart trof ze twee boetes in haar brievenbus. Ze nam contact met de 
parkeerwinkels en kreeg meteen te horen dat er nog twee op komst waren. Toen ze aanklaagde 
dat de boetes pas 21 dagen na de feiten bij haar aankwamen, stelden de medewerkers van OPC 
dat dit kwam door technische problemen door het opzetten van het nieuwe systeem. Doordat ze 
nooit een brief kreeg en door de vertraging van het privébedrijf is ze meermaals beboet. 
Ondanks een duidelijke fout bij het stadsbestuur en het parkeerbedrijf kreeg ze te horen dat ze 
toch alle boetes zou moeten betalen. Onbegrijpelijk toch?
3. In het nieuwe systeem van OPC moet je binnen de acht dagen betalen. Geen acht dagen na 
ontvangst, maar acht dagen na de verzenddatum. In het geval van de buurtbewoonster werd de 
boete op 9 maart verzonden en kwam deze pas op 13 maart toe. Het is toch absurd dat 
bewoners slechts vier dagen de tijd krijgen om een boete te betalen of om de boete te 
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betwisten? En dit is enkel mogelijk omdat jullie de retributie op parkeren in deze zin hebben 
aangepast in december 2022.
4. We hebben ook opgemerkt dat op de foto’s die OPC toevoegt aan de boetes toevallige 
voorbijgangers herkenbaar zijn afgebeeld. Dit is een flagrante schending van de 
privacywetgeving.
5. Er werden ook onterechte boetes uitgedeeld aan mensen die correct geparkeerd stonden op 
de privéparking van de schouwburg voor personeel, gasten, ...
6. De scanwagen parkeert zelf foutief ...
7. We willen er nogmaals op wijzen dat de beperking tot een registratie van amper twee 
nummerplaten voor mensen met een handicap onwettelijk is volgens de Nationale Hoge Raad 
Personen met een Handicap.
Het hoeft dan ook niet te verbazen dat er tegenwoordig een wachtrij staat aan het 
parkeerwinkel van mensen om hun boete aan te vechten ...
Gezien de structurele gebreken en tekortkomingen, vragen we om het systeem met de 
scanwagen onmiddellijk stop te zetten en op zijn minst de boetes in de blauwe zones kwijt te 
schelden.

IR 12 Interpellatie van raadslid Tchantra Van De Walle: De allereerste Open Scholendag

Op 12 mei is het zover: de allereerste Open Scholendag vindt dan plaats!
De Open Scholendag is een initiatief dat erop gericht is mensen warm te maken om les te 
geven, door hen al eens kort te laten proeven van een potentiële nieuwe werkomgeving.
De Vlaamse Overheid, en meer specifiek het Departement Onderwijs en Vorming, neemt de 
coördinatie op zich en hoopt zo zij-instromers en laatstejaars warm te maken voor een job als 
leerkracht mho op het huidige lerarentekort.
Alle scholen van alle onderwijsniveaus kunnen deelnemen en de concrete invulling van de 
Open Scholendag op maat uitwerken, en kunnen daarenboven nog eens rekenen op o.a. 
voorbereidend en promotioneel digitaal (beeld)materiaal, maar ook op artikels en tips over 
personeelsbeleid en zij-instromers.
Alle deelnemende potentiële leraren op hun beurt ontvangen via het departement na de Open 
Scholendag alle praktische info die nodig is om de laatste stappen naar het onderwijs te zetten: 
informatie over lerarenopleidingen, anciënniteit, bekwaamheidsbewijzen, vacatures …
Sint-Niklaas staat alom bekend als een heuse scholenstad, maar ongetwijfeld hebben ook onze 
talrijke warme scholen te kampen met een lerarentekort. Het lijkt me dus een evidentie om dit 
Vlaams initiatief te steunen, onze scholen te informeren en tegelijk ook de kwaliteit van onze 
Sint-Niklase scholen nog meer op de kaart te zetten.
Mijn vragen zijn dus:
- heeft de stad al stappen ondernomen om de scholen binnen ons grondgebied te informeren en 
eventueel aan te sporen om deel te nemen aan deze Open Scholendag? Er is nog tijd tot 30 
maart voor de scholen om zich in te schrijven en aan te geven hoeveel bezoekers zij wensen te 
ontvangen;
- heeft de schepen weet van het aantal tot nu toe geïnteresseerde en/of ingeschreven scholen?
Meer informatie over de (organisatie van de) Open 
Scholendag: https://www.vlaanderen.be/lesgeven-is-alles-geven/nieuwsberichten/12-mei-
2023-open-scholendag

https://www.vlaanderen.be/lesgeven-is-alles-geven/nieuwsberichten/12-mei-2023-open-scholendag
https://www.vlaanderen.be/lesgeven-is-alles-geven/nieuwsberichten/12-mei-2023-open-scholendag


Gemeenteraad 7/7 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
24 maart 2023

IR 13 Interpellatie van raadslid Kris Van der Coelden: parkeerbeleid

Sinds 1 februari worden de controles op het betaald parkeren uitgeoefend door een scanwagen. 
We ontvingen diverse reacties over fouten in de afhandeling. Graag kregen we een eerste 
evaluatie door het college, ondersteund door cijfers over het aantal geregistreerde 
overtredingen, het aantal klachten en het aandeel daarvan dat terecht was. Verder hebben we 
een aantal specifieke vragen.


