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1. Vorige verslag:  
Geen opmerkingen. 
 

2. Memorandum verkiezingen 2012: 
 

1. Welzijn  en sociale zaken: 
 

- Problematiek kinderopvang tijdens vakanties. 
- OCMW rusthuis is bijna volzet. Er worden veel mensen van buiten Nieuwkerken 

opgenomen. Bij voorkeur de mensen in hun eigen leefomgeving houden. 
 

2. Jeugdbeleid: 
 
- Het jeugdhuis moet ten volle ondersteund blijven (via subsidiëring van een 

beroepskracht en algemene werking en de promotie van activiteiten) 
- Er moet op toegezien worden dat de jeugdinfrastructuur (speelpleinen incl. 

speeltuigen, voetbalpleintjes, …) onderhouden wordt. 
- Als heikel punt werd het voetbalveldje in de Wallenhofwijk genoemd, waar er 

weliswaar goals staan, maar de staat van het veld erbarmelijk is, laat staan tot 
voetballen uitnodigt. 

- Er is dringend nood aan meer speelbos. 
- Het voorziene speelbos in de Heihoekstraat zal immers pas over 10-15 jaar 

een de naam ‘bos’ waardig zijn. Intussen biedt enkel het dorpsparkbos 
uitkomst, wat echter als parkbos dient. 

- De deeljeugdraad onderschrijft bovenstaande punten, maar wil hier graag nog 
een punt aan toevoegen: 

- Behoud voetbalterrein aan De Schakel: momenteel ligt er achter De Schakel een 
voetbalterrein, dat echter ‘omsingeld’ wordt door de KMO-zone. De 
jeugdbewegingen, die wekelijks gebruik maken van dit terrein, roepen op om dit 
grasveld zeker te behouden als speelzone. 

- Cultuurcheques voor jeugdbewegingen. 
- Databank voor verhuurmateriaal 

 

 

3. Senioren: 
 
- Vraag naar minimaal comfort op de kamer 
- Bij voorkeur Nieuwkerkenaren in het rusthuis opnemen. 
- Uitbouw van een dienstencentrum voor senioren, die nog zelfstandig wonen. 
- Laagdrempelig openstellen van het rusthuis. 
- Plaatsen van rustbanken. 
- Project senioren voor senioren opstarten. 
- Seniorenvervoer organiseren. 
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4. Sport: 
 
- Voetbalclub St.-Niklaas ontvangt € 1 miljoen subsidie. De vraag kan gesteld worden of dit 

geen scheeftrekking van de budgetten op sportgebied teweeg brengt. 
- Sporthal: vloer moet vernieuwd worden. Plafond: gaten zijn gedicht. Moet het dak niet 

eerst herstelt worden vooraleer men een nieuwe vloer legt. 
- Fietsstalling moet overdekt worden. 
- Gedeeltelijke overdekking van de pétanquebaan. 
- BMX-terrein in de Meesterstraat moet herstelt worden. 

 

5. Vrije tijd: 
 
Blijkbaar geen enkel probleem voor de Nieuwkerkenaren. 

 

6. Cultuur: 
 
- Herstel van het klompenmonument + onderhoud 
- Evaluatie openingsuren van de bibliotheek 
- Cultuurcheques voor jongeren. 

 
 

7. Verenigingsleven: 
 
- Betere benutting van het jeugdhuis: bvb voor vergaderingen. Wat zijn de faciliteiten, 

prijzen, enz.. 
- Behoud van een vrijgestelde voor het jeugdhuis. 

 

8. Onderwijs: 
 
Verkeersveiligheid rond de scholen en in het dorp. Dit punt zal nog uitgebreid aan bod komen 
in een volgende vergadering. 

 

3. Varia: 
 

- Trage wegen in kaart brengen op basis van een kaart van 1840 
- -Stramien heeft dit jaar actie gevoerd rond de bij. Volgend jaar komt de mus, egel, 

salamander of de vlinder aan bod. 
- Gemetste bloembak op het dorpsplein moet hersteld worden. 
- Oproep aan de verenigingen om hun activiteiten door te geven aan de Stad. 

 


