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1. Vorige verslag:  
 

      Geen opmerkingen 
 
 

2. Schepen Peter Buysrogge bevoegd voor personeel, wonen en sport:  
     beleid en werking 
 

- uitgaven verminderen 

- dynamisch, positief personeelsbeleid voeren. 

- personeelskosten terugdringen 

- samenwerking tussen OCMW en de Stad 

- stadswerkplaatsen optimaliseren 

- welzijnssite tot stand brengen ( Gerdasite ) 

- nieuwe organisatiestructuur wat betreft dienstverlening 

- huisvuilophaling uitbesteden aan MIWA 

- voertuigenpark optimaliseren door gebruik te maken van carpooling 

- nagaan welke stadsgebouwen verkocht kunnen worden 

- informatica verder optimaliseren 

- huisvesting: kwaliteitsvol wonen stimuleren. De sociale huurwoningenmarkt en sociale 
koopwoningen verder uitbouwen. Duurzaam renoveren stimuleren 

- de Ster: overdracht van de exploitatie naar de provincie 

- sport: - kansengroepen ondersteunen in sportbeoefening 
          - verhoging van de kwaliteit 
          -  investeren in sportinfrastructuur 

 
      opmerkingen: - de turnkring Jong en Blij heeft te weinig ruimte in de sporthal en wenst 5  
                               dagen/week gebruik te maken van het jeugdhuis ’t Verschil 
                             - het zwembad is in juli gesloten. Niet interessant voor kinderen, die niet met  
                                vakantie gaan. Geen enkel ander zwembad is gesloten in de vakantiemaanden en  
                                het onderhoud gebeurt in de eerste week van september omdat de scholen dan  
                                nog niet gaan zwemmen. 
 

3. Overleg 3 dorpsraden van Sint-Niklaas met het Stadsbestuur: 
 
     Met schepen Marijke Henne werd er een duidelijke overeenkomst tussen de 3 dorpsraden en het  
     Stadsbestuur afgesproken om tot een betere samenwerking te komen. Hierbij een kort overzicht  
     van de belangrijkste punten: 
 

1. algemene uitgangspunten:  
De stad vraagt de dorpsraad advies over alle dossiers, die een impact hebben op de 
dorpsgemeenschap. Hierbij wordt rekening gehouden met de bindende termijnen en de 
doorlooptijd van het administratieve dossier. De adviesvraag gebeurt indien mogelijk in een 
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vroeg stadium van de beleidsontwikkeling, nl. wanneer er een beleidsvoornemen voorligt of bij 
de start van de beleidsvoorbereiding. De dorpsraad heeft het recht om op eigen initiatief ook 
over andere beleidsdossiers advies uit te brengen. 
 

2. ondersteuning van de dorpsraad 
 

3. informeren van de dorpsraad:  
Om de dorpsraad in de gelegenheid te stellen haar taak als advies- en inspraakorgaan op een 
behoorlijke wijze te kunnen vervullen, brengt de stad de dorpsraad tijdig en zo volledig 
mogelijk op de hoogte over de voortgang van de belangrijke dossiers voor de deelgemeente. 
Om hiertoe bij te dragen heeft de Stad minimaal 1 x per jaar een overleg met de dorpsraad 
om de grote lijnen van haar beleid toe te lichten. De dorpsraad neemt het initiatief om dit 
overleg op de agenda te plaatsen. 
  

4. het uitvoeren van de adviestaak door de dorpsraad 
 

5. het behandelen van de adviezen door de Stad. 
De Stad biedt de dorpsraad de mogelijkheid om elk jaar in het voorjaar, suggesties van acties 
voor het volgende jaar te formuleren, ter voorbereiding van het meerjarenplan en het budget 
voor het volgend jaar. 

 

4. Verslag van de verschillende raden: 
 
    Milieuwerkgroep “de groene klomp” : 
      

- Een volledige inventaris werd door de werkgroep opgesteld en daarna heeft de werkgroep in 
samenwerking met 2 ambtenaren van de milieu- en de groendienst       ( Jan Verheyen en 
Tom Arens ) een bezoek gebracht aan Nieuwkerken, om na te gaan waar er 
boomaanplantingen mogelijk zijn.  
Er werd tevens een bezoek gebracht aan de vernielingen aan bomen, struiken en hagen in de 
Buitenstraat en de Ekelstraat. Hoe ver staat men met het onderzoek naar de schuldigen ? 

 

- Op 21 september is er in de stadsschouwburg een brainstorming over de fietsproblematiek. 
Iedereen met frisse ideëen is welkom. 

 
 
     Sportraad: 

 

- Het jaarverslag over het sportbeleidsplan is goedgekeurd. 

- Walo: er zijn veel inschrijvingen voor het ballonloopweekend van 7 september. 
 
     Deelculturele raad: 
 

- In de toekomst zal er geen afgevaardigde meer zijn van Nieuwkerken in de cultuurraad. Dit 
geldt trouwens ook voor de andere deelgemeenten .De deelculturele raad zou een werkgroep 
vormen die deel uitmaakt van de dorpsraad. De dorpsraad dringt erop aan om toch op de een 
of andere manier een vertegenwoordiger te hebben in de cultuurraad.  
Worden structuurveranderingen éénzijdig bepaald of wenst men dit in onderling overleg aan te 
passen. Was communicatie niet een kernbegrip van het huidig bestuur ? 

- oproep tot organisatie van een kerststallentocht + kerstmarkt. 
 

5. Varia: 
 

- Onderhoud van het kerkhof: laat veel te wensen over. Er waren blijkbaar 
personeelsproblemen. Het zou nu opgelost zijn. 

- KLJ-fuif: de buurt was blijkbaar slecht of niet geïnformeerd. 

- Nog steeds problemen rond vrachtwagenverkeer in de Nieuwkerkenstraat. 


