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1. Vorig verslag: 
 
De Stad zal de kerststal wel opstellen op het dorpsplein. 

 

2. Schepen Sofie Heyrman: bevoegd voor welzijn & diversiteit, 
flankerend onderwijsbeleid, burgerzaken, en sociale economie: 
 

A. Welzijn & diversiteit: 
- Welzijn en kinderopvang zouden in 2014 overgebracht worden naar de site van 

Gerda. 
- Er wordt een zorg strategisch plan voor het OCMW opgesteld. 
- Het armoedeplan krijgt een focus op kinderen. 
- Het forum van armoedeverenigingen gaat een actieplan opstellen om de gaten op 

te vullen, die niet door het OCMW gedekt worden. Het is tevens de bedoeling om 
de subsidiekanalen beter te benutten. 

- Er wordt € 122.000 uitgetrokken voor sociaalpedagogische toelage voor personen 
met een beperking. 

- Groepsvervoer voor personen met beperkingen wordt overgedragen naar het 
Rode Kruis. 

- De Stad zal zelf geen voorzieningen bouwen, maar wel geldelijke ondersteuning 
voor verbouwingen. 

 
B. Flankerend onderwijsbeleid: 

                          Dit zijn maatregelen voor alle scholen. De schepen van onderwijs is alleen  
                          verantwoordelijk voor het gemeentelijk onderwijs. 
                          € 72.000 kunnen zie hiervoor besteden. 
                           

- Gelijke kansen onderwijs: dit zijn projecten voor beter lezen, huiswerkbegeleiding.. 
- Time-out projecten voor kinderen, die vastlopen op school 
- Schoolparticipatiefonds: voor onbetaalde schoolrekeningen 
- Megaproject i.v.m. drugs 
- Zelfmoordpreventie 
- Spijbelen 
- Alternatieve straffen. 

 
C. Burgerzaken: 

- Vanaf februari 2014 wordt het biometrisch paspoort ingevoerd. Hierop zal tevens 
een vingerafdruk aanwezig zijn. 

- Begraafplaatsen: er zijn minder begravingen en meer crematie. In Nieuwkerken 
liggen de klinkers klaar voor de aanleg van een pad. Dit zal zo vlug mogelijk 
aangelegd worden. 
Andere paden zullen in de toekomst van gras voorzien worden. 

- De kansenpas blijft voorzien. 
 
                    Vragen: 80+ werking: o.w.v. privacy mag men geen informatie meer doorspelen. Maar de  
                                  Stad zou de 80+ ’s wel kunnen informeren, dat er vrijwilligers zijn. 
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3. Buurtwerking: geografische omschrijving: 
 
De stad wenst de verschillende buurtwerkingen te kennen. Oswald schrijft de verschillende 
buurtgemeenschappen aan en verzamelt alle gegevens. 

 

4. Werkgroep cultuur:  
 
Verslag vergadering van de culturele verenigingen van Nieuwkerken. 24 verenigingen werden 
uitgenodigd. 10 waren er aanwezig. 
Er werd beslist om op dezelfde manier als vroeger te blijven werken. 
De deel culturele raad wordt nu een werkgroep van de dorpsraad. 
 
Herman Waterschoot zal zich kandidaat stellen voor de sectie muziek, woord en dans. 
Kris Boel stelt zich kandidaat voor het bestuur van de cultuurraad. 
 
Op 22/12 wordt er een kerststallentocht in Nieuwkerken georganiseerd. Hij gaat van start op 
Ten Bos om 13.30u 
Op 21/4/2014 ( paasmaandag ) is het Dag van de verenigingen. Iedere vereniging zal zich 
kunnen presenteren. Meer daarover later. 

 

5. Kerstverlichting: 
 
Er komt een nieuwe kerstverlichting met Led lampen. 
Deze zal bestaan uit 5 paalornamenten, 5 grote bomen zullen verlicht worden en er zullen 3 
verlichte kegels komen. 
Indien alles naar wens verloopt, wordt dit volgend jaar uitgebreid. 

 

6. Verslag verschillende werkgroepen: 
 
Werkgroep sport: 

- Subsidies worden toegekend op basis van basiskwaliteit. 14 clubs in 
Nieuwkerken voldeden hieraan. 

- De sporthal is maandag tussen 8 en 9 u vrij om de 14 dagen. 
- De subsidies gaan van € 211.000 naar € 204.000 
- De tarieven voor het gebruik van sporthal zullen in 2014 met 15 à 20 % stijgen. 
- Het meerjarenplan voorziet een nieuwe toplaag op de tennisterreinen en een 

basketbalring. 
- Er komt geen nieuwe polyvalente vloer in ’t Verschil. 
 
De turnkring is uitgegroeid tot 600 leden en maakt wegens plaatsgebrek in de 
sporthal, 4 dagen per week gebruik van deze ruimte in ’t Verschil. 
De dorpsraad vraagt dan ook met aandrang om deze beslissing voor een polyvalente 
vloer te herzien. 
Indien men het budget van deze vloer tegenover het ledenaantal plaatst, zou dit een 
meer dan verantwoordde investering zijn. 

 

7. Varia: 
 

- Vraag om een beveiligde oversteekplaats te voorzien aan de 
Klompenmakersstraat en Huis Ten Halve voor de fietsers van de Wallenhofwijk 
naar Sint-Niklaas. 

- 5 maanden geleden hebben wij een voorstel tot het open stellen van enkele trage 
wegen voorgesteld. Tot op heden hebben wij geen antwoord gekregen. 

 
 

 


