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1. Verslagen vorige vergaderingen:  
Geen opmerkingen. Goedgekeurd. 

2. Schepen Wout De Meester komt de jeugdwerking toelichten. 

Stand van zaken i.v.m. het Parkbos en de Trage Wegen: 
1. Het jeugdbeleid: 

a. Jeugdwerk Ondersteunend St.-Niklaas vzw. ( Jos ) waakt over de besteding 

en het beheer van de gelden ter waarde van € 314.000. Dit omvat de 

werksubsidies; persoonlijke middelen ter ondersteuning van het jeugdwerk. 

Het is een team dat bestaat uit politieke vertegenwoordigers; een 

vertegenwoordiging van de jeugd en medewerkers van de jeugddienst. Dit 

team biedt ondersteuning op het terrein. Terwijl de jeugddienst meer 

beleidsmatig werkt. 

b. De stad heeft het label Kindvriendelijke Stad meegekregen. 

c. Jeugdruimte : - het Parkbos 

- Aankoop van gronden aan de Heihoek, waar men in de  

toekomst een bos wil aanplanten, dat men wil laten aansluiten 

bij De Schakel. 

 2. Het Klimaatplan: 

Dakisolatie is een zeer belangrijk thema. Het subsidiereglement moet bijgestuurd 

worden. 

In dit verband komt “De Schakel” aan bod. Het gebouw is 38 j oud. Zij hebben een     

isolatieprobleem; een energieprobleem; de toiletten zijn in erbarmelijke staat. Ze 

willen een speelberg aanleggen. De Stad is geen eigenaar van de gebouwen, 

maar kan wel ondersteuning en eventueel subsidies geven. De Schepen stelt voor 

om contact met de jeugddienst op te nemen. 

3.Trage wegen: 

Eerst moeten er prioriteiten vastgelegd worden. 

In Sinaai is het onderzoek afgerond. Nu komt Nieuwkerken aan de beurt.  Welke  

wegels kunnen opengesteld worden. Er zal kontakt moeten opgenomen met de 

eigenaars van de gronden.  
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4.Rootputten: 

Na het opmaken van een inventaris over de rootputten is alle activiteit daaromtrent 

stilgevallen. Er werd voorgesteld om een overleg met de landbouwraad te 

organiseren om meer informatie te bezorgen. Het is niet de bedoeling om meer 

landbouwgrond in te palmen. De rootputten liggen er, maar zijn niet onderhouden. 

Er kan zelfs subsidie voor verleend worden. Het betreft wel de rootputten gelegen 

langs de wegen en niet midden op een veld. 

 5. Het Parkbos: 

Het nieuw stuk aangekocht bos zal in overleg met de verschillende 

belanghebbenden: jeugd, bejaarden,..heringericht worden. Tijdens een recent 

overleg werden reeds enkele sterke en zwakke punten opgesomd. 

Sterke punten zijn: bolle akkers, avontuurlijk bos, ecologisch belangrijk, 

mogelijkheden om het park te laten aansluiten bij het bejaardencentrum. 

Zwakke punten zijn de toegankelijkheid voor senioren en de properheid. 

Voorstel tot oprichten van een werkgroep om tot een gezamelijke visie te komen. 

3.Doorstart ’t Verschil: 
Er is een opsplitsing gebeurd tussen enerzijds de Instuif (kleinere ruimte met bar ), 

waarvan het beheer bij het jeugdhuis zit  en anderzijds het Ontmoetingscentrum ( grote 

zaal) waarbij het beheer bij de Stad zit. Voorzitter van het jeugdhuis is Nicolas Bombeke 

Bombeke.Nicolas@gmail.com  

Anderhalf geleden heeft een kleine kern het jeugdhuis terug heropgestart. Het is de 

bedoeling om 1 keer per week een activiteit ( beurscafe; singstar avond ..)te organiseren, 

meestal op zaterdagavond.  

Het ontmoetingscentrum is een polyvalente zaal en zal binnenkort een polyvalente PVC-

vloer krijgen. Een gedeelte van de turnclub Jong en Blij maakt gebruik van deze ruimte.  

Er is ook een gebruikersoverleg geïnstalleerd, waarbij men toch moet opmerken dat 

jeugdverenigingen toch een streepje voor hebben op het gebruik van de ruimte. 

4.Voorbereidende vragen voor Schepen Mike Nachtegael over de 

planning en budgettering van de werking: 
- OCMW: er zou een nieuwbouw komen op de plaats van het oude rusthuis  + 30-tal      

assistentiewoningen. De plannen zouden tegen het einde van de legislatuur in 2018 klaar 

moeten zijn. 

- Integratie van het OCMW in het Stadsbestuur 

- Nieuw kinderdagverblijf in de buurt van het nieuwe rusthuis. 
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5. Verslagen Werkgroepen:  
 Sportraad: 

- Er is blijkbaar gevraagd naar de infrastructuurnoden van de sportclubs. Er is geen 

antwoord op gekomen, maar de clubs hebben blijkbaar geen vraag hieromtrent 

binnengekregen. Slechte communicatie ! De turnkring heeft wel 

capaciteitsproblemen. 

- De turnkring krijgt nu ook subsidie voor niet gekwalificeerde begeleiders. 

- Om mee te dingen voor de prijs van sportverdienste, moeten kandidaturen 

binnengebracht worden, uiterlijk voor 20 december. 

Op het fietserscongres werden 7 grote fietsverbindingen naar buiten de Stad 

vastgelegd. Op het fietspad naar Beveren worden er blijkbaar problemen gemeld aan 

het station van Nieuwkerken. 

Jeugdraad: 

De toiletten op de Schakel zijn dringend aan vervanging toe. 

Seniorenraad: 

- In november wordt de seniorenweek georganiseerd. 

Cultuurraad: 

- Op 20 december wordt er een kerststalwandeling georganiseerd door Pasar. Start 

om 14 u 

- De Jaar- en feestmarkt gaat door op paasmaandag 28 maart 

- 11 juli viering heeft plaats op vrijdag 8 juli. 

6.Varia: 
- Graag de bermen in de Zoetwaterstraat en Kwakkelhoek verharden o.w.v.   

omleidingsverkeer. 

- Er worden nog vrijwilligers gezocht voor 85+ -werking. 

- In 2016 bestaat Sint-Niklaas 800 jaar. Suggesties voor initiatieven kunnen aan het 

stadsbestuur doorgegeven worden. Bvb. Spel zonder Grenzen tussen de 

verschillende deelgemeenten samen met Waasmunster. 

- De fietssuggestiestrook in de Nieuwkerkenstraat brokkelt af. 

 

 

Volgende dorpsraad op 2 december. 
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