
Verslag dorpsraad 02/03/2005 
 
 
- Verslag voorbije dorpsraad kwam te laat – moet minstens 1 week op voor hand verzonden 
worden. 
 
- Brief  van stad over de Kievitbeek : is waterloop 8.017 van Kwakkelhoekstraat via 
Vlasbloemstraat onder de Kriekelaarstraat naar Beveren. Waterloop vanaf het Kerkhof via 
richting Fort loopt uit in de Kievitbeek, en is overstort van de riolering Nieuwkerkenstraat. 
Beide waterlopen worden in maart geruimd. Ingevolge het geplande rioolproject 
Nieuwkerken-Oost zal het afvalwater via de Vrasenestraat naar Beveren afgeleid worden, 
terwijl het regenwater in de nieuw aan te leggen waterloop zal worden opgevangen. De 
nieuwe waterloop wordt aangesloten op de Kievitbeek.    
 
Toelichting Annemie Wauman, Schepen +cultuurbeleidscoordinator Ronny De Mulder 
 
- Voordeel dorpsraad : mensen uit verschillende invalshoeken die samenkomen. 
- Cultuurbeleid -> volgt de pijlers van het  witboek van begin legislatuur 
   1. verdere uitbouw stedelijke inrichtingen : bibliotheek, museum 
   2. beleid -> verenigingsleven = levende cellen in de stad.   2 jaar geleden nieuw 
cultuurdecreet, er kwamen              nieuwe middelen ter beschikking en die kwamen ter 
ondersteuning van het verenigingsleven (méér dan 200 verenigingen in St-Niklaas. Extra 
budget mogelijk voor speciale activiteiten van de verenigingen tot max. 1000€. 
Nieuwe initiatieven vanuit stad en verenigingen bekendmaken kan via digitale kalender op 
website stad maar verenigingen kunnen hun activiteiten doorgeven aan dienst communicatie 
en dan worden deze via de stadskroniek op de middenbladen bekendgemaakt. 
Verenigingen kunnen ook via stad eigen website ontwikkelen : 150 verenigingen kregen kans 
via gemeenschappelijk systeem aan € 6.50 per jaar – eerste jaar gratis. 
Men krijgt ook 50 % vermindering bij inhuren van gids bij stadswandeling. 
Gratis huren laptop + projector voor verenigingen. 
Er bestaat een boekje verenigingengids St-Niklaas met naam en adres – kunnen bijbesteld 
worden. 
Voorstel om zelfde boekje te maken op zelfde formaat voor Nieuwkerken. 
Er is ook een cultuurnieuwsbrief : wordt aan alle verenigingen bezorgd. Is ook beschikbaar in 
de bibliotheek en het gemeentehuis. 
Dienst cultuur omvat : 

1. Sociaal cultureel werk  vb. KAV – KWB – KVLV – SVV – LG – Markant ….. 
2. Regionaal landelijke koepel 
3. Afdeling kunsten : muziek – woord & dans – beeldende kunst 
4. Sectie erfgoed nieuwe pijler : 

Afsluiten erfgoedconvenant ”Land van Waas”. 
Dit is coördinatie en erkenning als erfgoed – publieksontsluiting archieven en museum 
Op 16/4 is het erfgoeddag ( gemeenschappelijke brochure) 
 

Activiteiten volgende maanden : 
 
Van 27/8 t/m 4/9  : bloementapijt Daniel Oste  -  barbecue + volkssporthappening (competitie 
tussen wijken) 
kinderhappening met studio 100 -  seniorendag : petanque + muzikaal optreden – speciaal 
laatste parkconcert 30/8 -  2/9 : bezoek koning&koningin à stationsproject – OCMW & MPI. 



11/9 : open monumentendag : thema : hout, geïnteresseerden gevraagd om mee te werken 
28/9 : uitreiking cultuurprijs+ prijs cultuurprestatie -> kandidaturen indienen + motivatie. Ook 
het verenigingsleven kan zijn kandidatuur stellen. 
Oproep aan dorpsraad : om signalen door te geven aan dienst cultuur. 
 
Subsidies aan wijkwerking d.i. buurt- straat- & wijkcomité’s : bedrag vlgs. het aantal 
activiteiten (100€ per activiteit).. 
 
Vraag dorpsraad : subsidies  cultuur zou moeten verhogen (er is een onevenwicht tussen 
subsidies sport en subsidies cultuur).  
 
 
 
 
 
Jeugdbeleid 
Sector op basis subsidie Vlaamse gemeenschap 
Grootste accent  : jeugdverenigingen, speelpleinen en jeugdhuizen. 
Verhoging subsidies : lokalen verenigingen;   kampvervoer : verenigingen die het zelf doen 
krijgen subsidies en voor de verenigingen die vervoer vragen wordt het vervoer gedaan. 
Verlangens vanuit de jeugdraad :  1- Verhoging subsidies lokalen. 
    2- Speciale eisen rond kampvervoer. 
    3- Grotere ondersteuning jeugdhuizen. 
    4- Speelpleinwerking : grotere ondersteuning en begeleiding. 
Er is ook ondersteuning voor speelpleinwerking en het heemkundig museum. 
Tevens voor het nieuw jeugdhuis (Nieuwkerkenstraat)  dat opengaat het 3° weekend van 
september. 
Er wordt een oproep gedaan aan de volwassen verenigingen  om gebruik te maken van de 
lokalen van het nieuwe jeugdhuis. 
Skateterrein : zal beschikbaar zijn vanaf vakantieperiode  
Ook dit jaar mogelijkheid voor speelstraten  (Klompenmakerstraat) 
 
Website : 
 
Stand van zaken toegelicht : er is al heel wat informatie ingebracht + alle verslagen en de 
kalender. 
Vanaf nu zal het verslag van de dorpsraad te raadplegen zijn via de website, maar we zullen 
iedereen via mail verwittigen dat ze het verslag en de agenda kunnen opvragen via de website. 
 
Milieu : brief aan de stad : persoonlijk initiatief en bedenkingen over het structuurplan. Moet 
na de toelichting door de schepen, wanneer het plan is goedgekeurd door de provincie, 
besproken worden in onze DR. 
 
Verslag Stramien : 
19/3 : sterrenkijkdag  : nacht van de duisternis in land- en tuinbouwschool met 
nachtwandelingen. 
Alle beken worden gekuist ; vervuilde beken : gronden worden afgevoerd (in princiep om de 
3 jaar). 
 



Wijkvergadering op 22/3 van het stadsbestuur in de gemeenteschool :iedereen ontving 
hierover uitnodiging stad. 
 
Varia : 
 
Voorstel om website dorpsraad mee te delen via borden aan kerk 
 
Subsidies : sport apart subsidies via provincie mogelijk. Wel tijdig aanvragen ( 3 maanden op 
voorhand). Is dit ook mogelijk voor Cultuur ? 
 
Dancings Grote Baan : projectwerking voor overlast samen met politie. 
 
Voorstel om verenigingen meer te laten samenwerken en een gezamenlijke kalender op te 
stellen : speciale DR. hierover beleggen. 
 
Jeugdraad vraagt of er mogelijkheid is om  een looppiste op de sportpleinen in Nieuwkerken 
aan te leggen ? Enquete over pleinen en open jeugdruimte wordt verwerkt. Op 13/3 worden in 
de bossen van Haasdonk een zwerfvuilactie gehouden met alle jeugdbewegingen. Er wordt 
ook een houtwal aangelegd. 
 
Vraag verlenging voetpad Kwakkelhoek tot aan de Kruiswegel wordt doorgespeeld aan de 
stad. 
 
Volgende DR. 2de woensdag 13/04/2005 met schepen Ben Van Eynde over de 
begraafplaats.  
 
 
 
 
 


