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1. Vorig verslag:
Opmerkingen:
- De heer J.P. Geysen en en niet J.P. Ghyselinck is afgevaardigde voor ‘amateurvolleybal';
- Peter Van Lijsebetten is niet de disciplineafgevaardigde voor voetbal, maar wel voor HQ
Gaming Club, een spellenclub);
- Rik Dhollander is verkozen als één van de ‘deskundigen' in de raad van bestuur. Hij verzorgt de
communicatie naar de dorpsraad toe en omgekeerd, maar is niet
aangeduid als ‘vertegenwoordiger voor Nieuwkerken' als dusdanig.

2. Witboek bestuursperiode 2013-2018: vergelijking met ons
memorandum:
Onderstaande punten zijn niet aan bod gekomen in het witboek:
Algemeen beleid en veiligheid:
- men gaat wel verder digitaliseren, maar over de vereenvoudiging van formulieren o.a. voor
subsidies is niets terug te vinden.
- kerkfabrieken en erediensten: pleiten voor het behoud, als cultureel erfgoed van de pastorij.
- veiligheid: effectief beboeten van kleine winkeldiefstallen.
Groen, milieu en huisvuil:
- Behoud en herstel van de bomenrij in de dreef Kwakkelhoek.
- Bij verdere ontwikkeling van de KMO zone een groene buffer voorzien.
- Grotere controle op sluikstorten.
Op Stramin werd meegedeeld dat de milieupolitie nu uit meerdere personen bestaat en dat zij
gerichter gaan optreden. Er hangen serieuze geldboetes aan vast.
Huisvesting, bouwen & wonen:
- Bij renovatie van woningen in de dorpskern moet rekening gehouden worden met het
dorpsgezicht ( straatgezicht)
- Behoud van de pastorij als cultureel erfgoed
- Oud gemeentehuis in goede staat behouden en de beschikbaarheid beter bekend maken.
Verkeer:
- ruimte voor fietsers in de Nieuwkerkenstraat en de Pastorijstraat tijdens de spitsuren
- te waken over een degelijke maar vooral veilige inrichting van het kruispunt De Ster Vossekotstraat
- dringende heraanleg en herinrichting van de Godschalkstraat, Zonnestraat, Uilenstraat en
Vossekotstraat.Er is dringend nood aan een volwaardige riolering, herinrichting van de rijweg en
de aanleg van veilige fietspaden.
- Frequente controle op de staat van fiets- en voetpaden.
Cultuur:
- Vlaamse Feestdag ondersteunen tot een echt volksfeest.
- Ondersteunen van de toneelkring: De Vlasbloem.
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- Openingsuren van de Bibliotheek herbekijken.
Erfgoedzorg:
- Noden van het Heemkundig Museum onderzoeken.
- Herstel en aanvulling van het Klompenmonument.
Evenementen:
- Traditiegetrouwe datum Parochiefeest (Kermis) respecteren.
Toerisme:
- Hotel en B&B in onze gemeente promoten.
Sport:
- Sporthal open houden in vakantieperiode, evt. werken met vakantiejobs.
- Fietsstalling overdekken.
- Petanqueplein gedeeltelijk overdekken.
Jeugd:
- Jeugdhuis open stellen voor alle verenigingen.
Onderwijs:
- Beide onderwijsnetten gelijkwaardig behandelen.
Welzijn en sociale zaken:
- verhoging capaciteit OCMW-rusthuis
- bij voorkeur mensen van Nieuwkerken opnemen
- thuiszorg voor senioren meer bekend maken
- Plaatsing van defibrillator
Economie en financiën:
- meer nadruk op hergebruik van bestaande industriële panden
- overleg i.v.m. de herinrichting van de Westakkers

3. Schepen Marijke Henne: bevoegd voor onderwijs, kinderopvang,
inburgering en participatie:
Alle beslissingen die genomen worden zijn beslissingen van het hele schepencollege en niet van
één enkele schepen.
Kinderopvang:
Inkomen gerelateerde opvang. Er is een capaciteitsproblematiek, maar niet voor
Nieuwkerken. Voor buitenschoolse opvang is er wel een probleem tijdens de krokusvakantie.
Belangrijk is ook de kwaliteit te verzekeren.
Stedelijk Basisonderwijs:
De Droomballon is enorm gegroeid. Verdere uitbreiding niet meer
Mogelijk. Men belooft de andere basisschool niet te kannibaliseren.
Inburgering:
Nog veel werk aan de winkel. Veel aandacht voor de kinderen. Er zijn veel Roma: na
Brussel en Antwerpen, de grootste groep in Sint-Niklaas. Proberen hen te integreren via de
Kinderen, door hen onderwijs aan te bieden.
Participatie:
Via gebiedsgerichte werking: vaste ploegen, die een vaste wijk gaan opvolgen
( onderhoudsploegen, de wijkagent ).
Inspraak organiseren vooraf, vooraleer het studiebureau de plannen begint uit te werken.
Klachtenmelding centraal organiseren.
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4. Kermis in september:
Er is een algemeen overleg gepland met de burgemeester, de schepen Gaspar Van Peteghem, de
Foorkramers en enkele afgevaardigden van de dorpsraad.

5. Verslag van de raden:
Sportraad:
- Walo ( Wase lopers) heeft een partnerschap aangegaan met AC-Waasland om een grote
loopwedstrijd te organiseren op 8 september in Sint-Niklaas
- Het BMX-parcours is helemaal kapot. Zelfs gevaarlijk; er steekt een stuk beton uit. De politie
houdt wel degelijk toezicht. De kinderen oefenen er op acrobatie. Zij hebben zelf een plan
gemaakt hoe een nieuw parcours eruit zou moeten zien. Rik d'Hollander heeft met hen gepraat en
hen overtuigd een club op te richten.
Deelculturele raad:
Op 25 maart is er een vergadering gepland met als thema: Dag van de verenigingen organiseren.
11 juli-viering wordt ondersteund door de Stad. ( Conny Neefs wordt uitgenodigd ).

6. Varia:
- Aanleg parking aan voetbalterrein zonder vergunning. Stadsbestuur werd hierover aangesproken,
maar tot op heden is er geen antwoord gekomen. Is dit communicatie en inspraak ?
- Wanneer de Meesterstraat wordt afgesloten voor de voetbal communiceert de politie ook niet
goed met elkaar. Bewoners wordt naar de andere kant opgestuurd, maar krijgen daar te horen,
dat ze langs de andere kant moeten rijden.
- Lichtvervuiling: de hele omgeving is verlicht wanneer er gevoetbald wordt. Zijn de lampen wel
goed afgesteld ?
- In de Kwakkelhoek is er 1 rij bomen aangeplant. Vroeger was dit een dreef met 2 bomenrijen.
Wanneer worden de andere bomen aangeplant.
- Er zijn te weinig voorzieningen voor gepensioneerden. Soort buurthuis oprichten. Het jeugdhuis is
een mogelijkheid. Betere benutting van de bestaande voorzieningen en betere rentabilisering van
de investeringen.
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