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1. Vorig verslag: 
 
Georgette Valaert is vertegenwoordiger en Wilfried Meersschaert is plaatsvervanger in Stramien. De 
algemene vergadering gaat niet door in Nieuwkerken, maar in St.Niklaas. 

 

2. Schepen Mike Nachtegael:  
Geeft toelichting over de werking van het OCMW. 
 
Jan De Pagie heeft de Insurance Personality Award gekregen en werd daarvoor gehuldigd op het 
stadhuis. 
 
Taken van het OCMW:  
 
1. Sociale dienstverlening. 
2. Woonzorg voor senioren 
3. Interne organisatie 

 
 
1. Sociale dienstverlening: 

- er wordt een welzijnssite gebouwd, waar alle diensten zullen ondergebracht worden. Het 
gebouw wordt voorzien in de Gerdasite. Kostprijs € 10 miljoen. 
- er wordt een opleidings- en oriënteringscentrum opgericht om de vaardigheden te testen. 
Kostprijs € 2 miljoen 
- er wordt een lokaal armoedeplan opgesteld om armoede op een structurele manier aan te 
pakken. Kostprijs € 115.000/jaar 
- verder wordt er een huurwaarborgfonds opgericht om behoeftigen op een betaalbare 
manier een woning te laten huren. Kostprijs € 75.000/jaar 
- de sociale dienst van het OCMW zal uitgebouwd worden met 4 mensen zodat er meer 
huisbezoeken kunnen afgelegd worden. Het is de bedoeling om proactief mensen te 
informeren. 

 

2. Woonzorg voor senioren: 
Hier onderscheid men 2 vormen nl. de thuiszorg en de tehuizen. 
 
Thuiszorg: 
Omvat poets- en gezinshulp en maaltijden. 
 
Tehuizen: 
Voor de volgende 15 j wordt er een nieuw zorg strategisch plan opgesteld.  
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Kostprijs € 16 miljoen. 
In Belsele is er een nieuw rusthuis gebouwd, en op de Gerdasite wordt er binnen 2 à 3 j ook 
een nieuw rusthuis voorzien. 
Het rusthuis in Nieuwkerken blijft. De Plataan wordt ofwel vernieuwd of verhuist naar de 
Clementwijk. 

 

3. Interne keuken: 
Men gaat een verregaande samenwerking tussen het OCMW en de Stadsdiensten 
organiseren. 

Het OCMW heeft een jaarbudget van € 60 miljoen. Men wil gedurende de bestuursperiode voor € 60 
miljoen gaan investeren. 

Vragen: 

Is armoede reeds in kaart gebracht ? 

Neen. Er zijn wel cijfers op niveau van Sint Niklaas in zijn totaliteit, maar niet naar de deelgemeenten toe. 
In 2011 waren 8 % van de geboortes in kansarme gezinnen. Nu is dat reeds 14 %. 

Wie kan er iets aan doen ? 

Er zijn verschillende organisaties, die er zich mee bezig houden en er is ook vrijwilligerswerk .Het OCMW 
zorgt voor individuele hulpverlening. De Stad probeert de verschillende organisaties op mekaar af te 
stemmen. 

Wat zijn de toekomstplannen voor het rusthuis ? 

Eerst zal er iets gedaan worden voor Nieuwkerken, daarna voor de Plataan .Of het renovatie en/of 
uitbreiding of nieuwbouw wordt is nog niet bepaald. Het nieuwe zorg strategisch plan zal uitkomst 
brengen. Qua bedrijfsefficiëntie is het optimaal om 120 bedden te hebben. Nu zijn er 80 bedden. 

Er zijn 3 verschillende woonvormen: rusthuis voor zwaarbehoevenden ; bejaardenwoningen en tenslotte 
serviceflats. Het zorg strategisch plan zal de toekomst verder bepalen. 

Toenemende onveiligheid: 

De straatverlichting werd aangepast. Losliggende stenen werden verwijderd en werden vervangen door 
asfalt. Er werden nachtwakers aangesteld en de politie verhoogde haar toezicht. 

Seniorenvergaderzaal ?        

Extra ruimte wordt er niet voorzien. Men moet gebruik maken van de bestaande infrastructuur. 

80+ werking terug opstarten ? 

3 j geleden heeft de stad de 80+ bezocht. In 2014 of 2015 gaat men dit terug heropstarten. 

Misbruik: 

Er wordt veel aandacht aan besteed. Men tracht ook domiciliefraude op te sporen. 
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3.Verslagen werkgroepen:  

1. Seniorenadviesraad: 

Men gaat een beleidsplan opmaken. KUL ( universiteit Leuven ) organiseert een                   onderzoek bij de 
senioren 

Hoe kan men de mensen die in woonzorgcentra verblijven toch overtuigen om hun stem uit te brengen 
tijdens de verkiezingen o.a. door volmacht te geven. 

Er wordt gepleit voor een speciale kolom in de stadskroniek voor de senioren. 

2.Werkgroep cultuur: 

De subsidiëring van verenigingen zal in 2014 herbekeken worden.( € 125 ) Indien men rond een bepaald 
project werkt krijgt men extra subsidie. 

Op 20 februari worden de verenigingen op het stadhuis uitgenodigd voor een vergadering i.v.m. de nieuwe 
subsidieregeling. De nieuwe cultuurraad zal tevens voorgesteld worden. 

      3.Sportraad: 

      Alle sportverenigingen zullen € 1,5 per uur extra moeten betalen voor gebruik van de kleedkamers. 

      4.’t Verschil: 

       Er is beslist om een nieuwe sportvloer aan te leggen in ’t Verschil ( dansgroep van Jong en  Blij ).      De pré-
financiering zal door de turnkring zelf gebeuren.  

5.Stramien: 

- de inventaris van de trage wegen wordt in 2014 gerealiseerd. 

- In 2006 was er budget voorzien voor het herstel van rootputten. Voor Nieuwkerken is er nog niets 
gebeurd. Voorstel om hieraan iets te doen. 

- Er zijn nieuwe statuten voor Stramien. 

4. Varia: 

    - Kerstverlichting: er is een evaluatievergadering geweest. Het is voor verbetering vatbaar. 

     - Op het parkplan wordt volgende vergadering terug gekomen. 

     - De glasbollen zijn overvol. Contact opgenomen om een vrachtwagen te sturen. 

     - De Schommelaerswegel is een vijver. Actie gevraagd. 

     - Onderhoud en reparatie voetwegen steeds weerkerend probleem 

     - de 11 juli-viering in Nieuwkerken gaat door op 5 juli i.p.v. 6 juli. 

 

Volgende dorpsraad op 5 maart 
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