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1. Verslag vorige vergadering: 
Geen opmerkingen. 

2. Wouter Van Bellingen, directeur van het Minderhedenforum, 

geeft uitleg over de werking: 
 

Zij vertegenwoordigen mensen met migratieachtergrond, via 1800 verenigingen en 14 

federaties in Vlaanderen en Brussel. Vanaf volgend jaar willen zij lokaal beginnen werken. 

40 % leeft onder de armoedegrens en 30 % is werkloos. Zij hebben vaak ook geen diploma. 

In verschillende steden hebben zij tewerkstellingsprojecten lopen, die trouwens beter scoren 

dan de VDAB. Helaas worden veel mensen na 1 jaar, wanneer de subsidies aflopen, terug 

afgedankt. 

In rust- en ziekenhuizen zijn er mogelijkheden voor minder geschoolden. 

De motor voor emancipatie van deze migranten, zijn de vrouwen. Zij hebben meestal veel 

betere schoolresultaten en zijn dus beter opgeleid. Zij kunnen de trekkers worden voor deze 

bevolkingsgroep. 

Het is de bedoeling om een bedrijf op te richten zodat ze zelf mensen kunnen tewerkstellen 

en opleiding kunnen organiseren. 

Als koepelorganisatie willen zij contacten opbouwen met alle geledingen van de 

maatschappij: alle politieke partijen, vakbonden, werkgeversorganisaties ( Voka, Unizo ..) 

kabinetten, grote multinationals,… 

3. Evaluatie kerstverlichting: 
 

De verlichting was niet in orde. Zij heeft hooguit 4 à 5 dagen gewerkt. Op Kerstdag werkte ze 

niet en na Nieuwjaar ook niet meer. Er waren ook 2 piramides beloofd, maar er werd er 

slechts 1 geplaatst. De kerststal is al jaren een teer punt. Totaal verouderd en met povere 

beelden. 
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Er werd voorgesteld een brief naar het Stadsbestuur te sturen met onze grieven. De 

volledige dorpsraad ging hiermee akkoord. 

Verder werd ook gevraagd om het oud gemeentehuis te versieren zoals dit in Belsele het 

geval is. 

4. Trage wegen: 
 

Aan de hand van de enquête wordt er naar een compromis gezocht. Het verslag kan men 

raadplegen op www.tragewegen/sint-niklaas. 

De Marktwegel heeft code 1 gekregen en 5 andere wegels hebben code 2 gekregen. 

3 andere trage wegen worden afgeschaft. Momenteel wordt er een verslag opgemaakt voor 

het Schepencollege. Het is de bedoeling om 1 wegel per jaar open te maken + herstel en 

onderhoud van bestaande wegels. 

 

5. Verslagen werkgroepen: 
 

De Groene Klomp: 

 5 rootputten werden geselecteerd voor heraanleg.  

 Het speelbos in de Heihoek is door de Stad aangekocht. 

 Aanplanting van bomen langs wegen. 

Werkgroep Jaarmarkt: ( 6 April ) 

 Er wordt een rommel- en feestmarkt georganiseerd. 

 De bedoeling is kleinschalig beginnen en stilaan verder uitbouwen. 

 Op dezelfde dag heeft de jaarlijkse wielerwedstrijd plaats. 

 Er zullen flyers verspreid worden om de jaarmarkt aan te kondigen. 

Werkgroep Cultuur: 

 Socio-culturele verenigingen kunnen hun kandidatuur voor de cultuurprijs indienen. 

De Vlasbloem en het KVLV hebben dit reeds gedaan. Op 11 maart wordt de prijs 

uitgereikt. 

 Tegen 31 maart moeten de aanvragen voor subsidies ingediend worden. 

6. Varia: 
 

 Vraag om het dorpsplein ook ijsvrij te maken. 

 Toewijzing voor de werken aan de N70 zijn aan de gang. 
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 De groene paal in de Pastorijstraat, waar het fietspad aansluit op de rijweg is 

verdwenen. ( ondertussen is hij terug aangebracht ). 

 Put in de Klompenmakerstraat. 
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