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VERSLAG 
 

NIEUWKERKSE DORPSRAAD 

Datum: 07 September 2005 Versie: 1.0

 
 
1. Goedkeuring vorig verslag: 

De wandeling op 17/9 in Sinaai wordt enkel georganiseerd voor de leden van Stramien. 
 

     Kasverslag:  
    
        Onkosten 2004 :      Huur projector :                                   200,00  €        
                                        Registratie domeinnaam :                     39,33  
                                        2300 folders 2 zijden bedrukt :            230,00 
                                        Totaal :                                                469.33 
        Vergoeding onkosten door de stad :                                    493,33 
        Saldo :                                                                                    24,00 
  
        Onkosten 2005 :        2 folders van 2500 ex.                         365,20  
                                        Kopijen van verslagen :                           7,65 
                                        Drank genodigden dorpsraden :            33,07 
                                        Totaal :                                                 405,92 
        Basissubsidie van de stad :                                                   750,00   
        Saldo :                                                                                   368,08€  
  
2. Toelichting door Schepen Kris Van der Coelden: sociale zaken, preventie,  
      senioren- en gezinsbeleid, samenwerking met OCMW en kansarmoede :  

 
2.1.  Zorgstrategisch plan:  

Dit is een plan dat goedgekeurd werd voor een termijn van 15 tot 20 jaar om de nodige 
aanpassingen te doen aan de infrastructuur van de rusthuizen. Het is de bedoeling om de 
bejaarden zo lang mogelijk thuis te laten wonen, mits een aantal voorzieningen van 
thuisverzorging. Er moet gesnoeid worden in de klassieke rusthuisbedden. Kortom de 
infrastructuur van de meeste bejaardentehuizen moet volledig aangepast worden aan de 
huidige behoeften. 
 
Concreet voor Nieuwkerken:  
Het rustoord behoort tot de modernste van Groot Sint Niklaas. Er is uitsluitend een 
omschakeling nodig naar een 40-tal RVT-bedden ( bedden voor zwaarbehoevende 
bejaarden). 
Verder zouden er een 15-tal bejaardenwoningen moeten bijgebouwd worden ( achter de 
bestaande woningen) Daarvoor moet het OCMW eerst de grond aankopen ( huidige eigenaar 
is de familie Lesseliers ) achter de bestaande bejaardenwoningen. 
Het is tevens de bedoeling om een lokaal dienstencentrum op te zetten, waarbij de eet- en 
ontspanningsruimte opengesteld wordt voor bejaarden die niet in het rusthuis verblijven. 

 
2.2.  Kansenpas: 

Het is een kaart voor mensen met een bescheiden inkomen, om te kunnen deelnemen aan 
socio-culturele en/of sportactiviteiten. In nieuwkerken wordt dit aanvaard door de Vlasbloem, 
Jong & Blij F.C.Nieuwkerken. 
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2.3.  Onthaalklas voor anderstaligen:  
Het wordt georganiseerd in de Stedelijke Basisschool voor kinderen ( meestal van 
asielzoekers ) met taalachterstand. 

 
2.4.  Buitenschoolse opvang:  

Is voorzien in beide scholen in Nieuwkerken en er wordt zeer veel gebruik van gemaakt. In 
de Stedelijke Basisschool is er ook een vakantieopvang voorzien. Hierbij is er echter een 
probleem aangezien iniet iedereen kan opgevangen worden. Er is te weinig personeel. 
Gehoopt wordt dat hieraan volgend jaar een oplossing kan gegeven worden ( Nieuwkerken 
heeft immers de jongste bevolkingsstructuur van heel Groot Sint Niklaas ). 

 
3.  Verslag werkgroep verkeersproblematiek Vrije Basisschool Turkyen: 
 

o Problematiek: veiligheid rond de school. Het gebrek aan parkeermogelijkheden en het 
wildparkeren, dat een gevaar oplevert voor de fietsers. Een aantal betrokken partijen zijn in 
een werkgroep samengekomen om de problematiek te bespreken en oplossingen voor te 
stellen. 

o Voorstellen: 
-     omwisselen politieagent/stadswachter. Politieagent aan de school en stadswacht op het  
       kerkplein. 
- plaatsen van dynamische borden: 30 km/u 
- aanleg ‘kus & rij’ zone 
- uitbouwen van een rij naar het Kerkplein en parkeermogelijkheid op Berkenhof. 
- Verdubbeling van het fietspad aan de zijde van het rusthuis. 
- Omkeren van het eenrichtingsverkeer in de Gyselstraat 
- Opnemen van de problematiek in het lessenpakket om via de kinderen de ouders te 

sensibiliseren. 
- Uitbreiden van de groene paaltjes, zodat parkeren op het fietspad echt niet meer mogelijk 

is. 
- Verlichting van het zebrapad aan de school. 

 
De vraag werd gesteld of het niet mogelijk is een aantal parkeerplaatsen aan te leggen op de 
terreinen van het OCMW. Er werd voorgesteld om een brief te schrijven naar het Stadsbestuur en 
het OCMW-bestuur. 

 
4. Vragen voorbije dorpsraden : antwoord stad: 
 

De stad heeft beloofd om tegen eind september een antwoord te geven op alle vragen. In het 
volgend verslag zullen wij dan ook een inventaris publiceren van de vragen en antwoorden. 
 

5. Verenigingsgids enkel voor Nieuwkerken:  
 

Wij zouden kunnen vertrekken van de bestaande verenigingsgids van Sint Niklaas, maar daar 
staan alleen de erkende verenigingen in en bvb.geen wijkcomités. De vraag zal aan de Stad 
gesteld worden of zij die andere verenigingen ook willen opnemen. 
Er werd nogmaals op aangedrongen,dat de verenigingen van Nieuwkerken hun aktiviteiten op 
de website van Nieuwkerken zouden willen plaatsen, om een betere spreiding van de 
aktiviteiten mogelijk te maken. 

 
6. Varia:  
 

- Hoe ver staat het met het Structuurplan. Het openbaar onderzoek moet blijkbaar nog 
gestart worden. Het Stadsbestuur heeft daar blijkbaar geen vat op, want dit wordt op 
provinciaal vlak beslist. Het probleem is blijkbaar de afbakening van de stedelijke kernen. 

- Het openbaar vervoer in Nieuwkerken: de stadsbus van lijn 3 en 4 blijkt, buiten de 
normale werkuren slechts om het uur te rijden. Wanneer de uurrooster zou aangepast 
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worden, zou er ieder ½ u een bus aankomen. Het vetrekuur moet dan aangepast worden. 
Beide bussen kruisen mekaar juist in ons dorp. Er wordt een brief gestuurd naar de Lijn 
en het Stadsbestuur. 

- Poelstraat, Zeveneekhoekstraat ondergelopen op 20/8. In het kader van de 
ruilverkaveling op Sint Gillis werd er door de Vlaamse Watermaatschappij een 
wachtbekken aangelegd. Op het moment van de overstroming stond dit wachtbekken 
droog. Graag een antwoord. 

- Het Speelbos achter de Peperstraat kan onmogelijk gebruikt worden. Het onkruid tiert 
welig. Graag hiervoor ook een betere onderhoudsoplossing. 

-  
7. Verslag Raden: 
 

De deelculturele raad van Nieuwkerken zit zonder voorzitter. Dirk Maris heeft zijn ontslag als 
voorzitter ingediend. Reden hiervoor was een tegengevallen 11 juli-viering, met een aantal nare 
nawerkingen. De dorpsraad dankt de voorzitter voor zijn jarenlange intensieve inspanning en stelt 
voor dat de ondervoorzitter, samen met het secretariaat een vergadering bijeenroept om een 
nieuwe voorzitter aan te duiden. 

      


