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1. Vorig verslag:
Geen opmerkingen.

2. Els de Belie Centrummanager van het Rode Kruis Vlaanderen &
Nathan komen de werking van het Noodopvangcentrum
Westakkers toelichten:
Ze zijn 1 jaar druk bezig geweest. Vanaf januari 2017 zullen er nog slechts 300 bewoners zijn.
Momenteel is het volzet, nl 490 bewoners. Het zijn 67 families, 170 minderjarigen, 195
alleenstaanden en 21 minderjarigen zonder ouders.
Er zijn 18 verschillende nationaliteiten, maar overwegend Afghanen & Irakezen.

De werking:













Opvang: Zij krijgen bed, bad en brood. Per week krijgen zij ook € 7.50 zakgeld.
Ondersteuning: Zij ontvangen informatie over hun asielprocedure
Activiteiten: er wordt sport voorzien, huiswerkbegeleiding, er zijn kinderactiviteiten en
er is 1 begeleider voor 15 à 30 personen.
Medische begeleiding: er zijn 2 verpleegkundigen.
School: er is leerplicht voor de minderjarigen en de ouders moeten er op toezien dat ze
ook naar school komen. De kinderen worden verdeeld over de verschillende scholen.
Vormingsaanbod: er worden taal- en kooklessen gegeven.
Cursus: er is een workshop uitgewerkt om de waarden en normen van onze
maatschappij te leren kennen.
Huishoudelijk reglement: het sluitingsuur is 24.00 u. Soms mogen ze extern gaan slapen.
Zij hebben allemaal een badge en moeten telkens als ze het terrein verlaten of
binnenkomen badgen.
Probleem: de taal. Ze kennen niet allemaal Engels en er zijn te weinig tolken.
Werk: Na 4 maanden mogen ze gaan werken. Het is de bedoeling ze klaar te stomen
voor de arbeidsmarkt. Als ze werk hebben, moeten ze wel bijdragen aan hun verblijf.
Integratie in de buurt: er werd een opendeurdag georganiseerd voor de buurtbewoners,
waarbij de werking werd uitgelegd. Er kunnen ook contacten gelegd worden.
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In oktober November 2015 zijn veel mensen teruggekeerd naar hun thuisland. Vrijwillige
terugkeer met ondersteuning. In hun thuisland kregen ze bvb. enkel koeien om hun dorp te
voorzien van melk; of plantgoed om de landbouw terug op te starten.
Als de asielprocedure negatief is worden ze overgeplaatst naar een federaal opvangcentrum.
Bij een positieve beslissing kunnen ze dus in België blijven. Ze hebben dan 2 maanden tijd om
huisvesting te zoeken, wat uiteraard zeer moeilijk is. Het OCMW probeert wel oplossingen te
zoeken.
St.-Niklaas heeft een 70-tal vrijwilligers, die de nieuwe migranten trachten te begeleiden.
Het opvangcentrum heeft groepsticketten voor ‘De Ster’ en voor de Lijn kunnen ze een
abonnement kopen tegen het sociale tarief.
Vele noodopvangcentra sluiten momenteel de deuren, maar Westakkers blijft open. Tot
wanneer, is niet geweten.
Het dagelijks onderhoud wordt door de bewoners zelf verzorgd. Het eten komt van de
Kasteelstraat want er is geen keuken. In de zomer wordt er wel 1 x per week een BBQ
georganiseerd.
Wat betreft het probleem met het postpunt in de Carrefour: de migranten krijgen
aangetekende brieven, die ze moeten afhalen en de Post kan of wil dit niet anders
organiseren.
Het is niet geweten, hoeveel alleenstaande mannen er zijn of hoeveel er een vrouw of
kinderen hebben. 55 % is echt wel vluchteling.

3. Verkeersprobleem aan de Vrouweneekhoekstraat:
Het laatste stuk, nl. het gedeelte dat aansluit op de Godsschalkstraat is enkelrichting
geworden. Dit brengt heel wat verkeershinder en sluipverkeer mee in de
Zeveneekhoekstraat, de Blindestraat en de Poelstraat.
De oorzaak was een fietsproblematiek, maar die problematiek speelde zich af in het ander
gedeelte van de Vrouweneekhoekstraat, nl. links als men uit de Godschalkstraat komt.
Georgette en Bert nemen contact op met de Schepen van mobiliteit.

4. Trage wegen: voorstelling Wandelbrochure zaterdag 15
oktober:
Om 11 u wordt de brochure officieel voorgesteld en om 14 u start er een wandeling o.l.v.
een natuurgids. Startplaats: het dorpsplein.
In laatste instantie werd de brochure nog enigszins aangepast: enkele foto’s van mensen van
de lokale fotoclub werden toch nog opgenomen.

5. Nieuwjaarsreceptie:
De dorpsraad wil op 15 januari in samenwerking met Nieuwkerken Leeft een
Nieuwjaarsreceptie organiseren op het dorpsplein. Meer informatie hierover volgt.
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6. Vragen volgende dorpsraad 9/11 Schepen Wout De Meester:






Een mooie realisatie van de wandelbrochure, maar er is dit jaar geen nieuwe wegel
geopend alhoewel er één beloofd was.
De naambordjes van de wegel staan soms te laat. Niet goed aangeduid.
Hoe staat het met het bos aan de Heihoek, dat als buffer zou dienen voor het
containerpark.
Hoe ver staat het met het parkbos ?
Wat zijn de plannen van de fietssnelweg van Waasmunster, Temse St.-Niklaas.

7. Werkgroepen:




Werkgroep overleg dorpsraden : ( dit is een werkgroep waar afgevaardigden van de
dorpsraden van Nieuwkerken, Belsele en Sinaai bijeenkomen om gezamelijk te overleggen
met Schepen Marijke Henne, waar de communicatie met het Stadsbestuur kan verbeterd
worden.)
o Dorpsraad van Belsele is heropgestart, maar alleen online.
o Problematiek kerststal Nieuwkerken: de kunstacademie zou ontwerpen maken.
o De datum van de kermis in Nieuwkerken valt niet samen met de Vredesfeesten.Voor
2019 zou er nog wel een probleem kunnen zijn, maar destijds werd er
overeengekomen met de burgemeester en de schepen van Feesten dat er een
oplossing zou gezocht worden. Wij gaan er dus vanuit dat het probleem dan ook is
opgelost.
Stramien:
o Hoe zit het met de fietssnelwegen van en naar Temse, St.-Niklaas en Waasmunster.
o De dakenscan: op 27 oktober tussen 18u.30 en 21u.30, kunnen bewoners van
Nieuwkerken terecht in het rusthuis voor meer uitleg.

8. Varia:






Binnenkort heeft de Nieuwkerkenstraat voorrang. Men wenst meer uniformiteit in de
verkeerssituaties. Dit heeft te maken met het feit dat de Zonnestraat nu reeds voorrang
moet verlenen aan de Nieuwkerkenstraat o.w.v. de spoorwegovergang.
Er moet een concrete oplossing gezocht worden voor de doorsteek van Nieuwkerken van
voertuigen van + 3.50 ton. Die mogen trouwens ook niet door Vrasene rijden. Waarom
voert Beveren dit eenzijdig door zonder overleg met de andere aangrenzende gemeenten.
Er moet een betere signalisatie komen.
De N70 gaat vrijdag open.

Volgende dorpsraad op 9 November om 20u.
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