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1. Overlopen vorig verslag:

Tekstcorrectie vorig verslag: er is geen verlichting in het laatste stuk van de Vrasenestraat
tussen de Kromstraat en de Kriekelaarstraat. (Dit probleem is opgelost!)
2. Voorstelling ‘Academie’

Toelichting door Herman De Vleeshhouwer, directeur muziekacademie,
en Ron Van de Vyver, directeur kunstacademie.
Er komt een mogelijke uitbreiding van het aanbod van de muziekacademie in onze gemeente.
Een derde klas notenleer wordt georganiseerd en bijkomend worden de instrumenten viool en
klarinet (naast gitaar en piano) aangeboden. De dorpsraad waardeert dit initiatief tot verdere
uitbouw. De vraag is ook gekomen naar een actieve promotie van dit nieuwe aanbod in
Nieuwkerken. Bij te geringe interesse kan dit aanbod immers niet in stand gehouden worden
omwille van een te hoge kost. De dorpsraad zal waar mogelijk dit doen (bijvoorbeeld in zijn
eerstvolgende nieuwsbrief in augustus).
Tijdens de dorpsraad werd tevens het belang onderstreept van een eigen infrastructuur voor de
muziekacademie (Nieuwkerken is de enige gemeente die hierover niet beschikt). Het gebruik
van schoollokalen is niet ideaal en een eigen ruimte voor muziekonderwijs is zeker geen
overbodige luxe. Vanuit de dorpsraad is er dan ook de terechte vraag naar de uitbouw van een
echte culturele site bij de inplanting van de nieuwe bibliotheek, waarbij er een interessante
synergie kan ontstaan tussen het muziek- en kunstonderwijs.
Tevens was er het goede nieuws dat men erin geslaagd is een gerenommeerd kunstenaar in te
schakelen voor de schilderkunst. Er is ook een toenemende groep volwassenen die actief
deelneemt aan het kunstonderwijs.
3. Voorstelling jeugdwerker ‘t Verschil

Voorstelling Isabelle Nicque, halftijds jeugdwerker bij jeugdhuis ’t Verschil.
 ’t Verschil heeft vandaag een kern van een 15-tal leden en in totaal een honderdtal
leden;
 Er wordt getracht om de interne activiteiten terug aan te zwengelen;
 De aanwezige zaal van het jeugdhuis wordt momenteel onderbenut. Eén van de
voorname redenen is de gebrekkige inrichting en het ontbreken van de noodzakelijke
technische infrastructuur. Het noodzakelijke budget hiervoor moet door het jeugdhuis
zelf opgehoest worden, wat geen evidentie is.
Een volwaardige inrichting is echter wel noodzakelijk om te kunnen komen tot een
efficiënte benutting van de zaal. Als rechtstreeks gevolg hiervan wordt de zaal niet
door de verenigingen gebruikt voor de organisatie van fuifen, e.a. Vraag vanuit de
dorpsraad naar een mogelijk initiatief vanuit het Stadsbestuur;
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4. Vragen/antwoorden Stadsbestuur





Vraag naar de uitbreiding van de zone 30 door middel van dynamische borden, zodat
de zone 30 niet altijd geld zoals initieel was vastgelegd. Deze vraag werd positief
onthaald op de dorpsraad;
Vraag naar de participatie van senioren in de verschillende werkgroepen opgericht ter
opmaak van een ouderenbeleidsplan. Toelichting gegeven door Georgette Valaert op
de dorpsraad;
Info gegeven door het Stadsbestuur met betrekking tot de geplande onderhoudswerken
aan het klompenmonument. Het monument zal ingeneveld worden met een biologisch
afbreekbaar produkt.

5. Toelichting provincie werken Vrasenestraat

Toelichting door Kris Van der Coelden. Geformuleerde opmerkingen, suggesties tijdens
de dorpsraad:
 Knelpunt pleintje Peperstraat mee opnemen in de werken;
 Zelfde materialen, zelfde afwerking, zelfde indeling en groenvoorzieningen
aanbrengen als in het onlangs vernieuwde stuk van de Vrasenestraat;
 Voetpad ter hoogte van de verkeerslichten (aan de Fortis bank) is te groot gemaakt. De
mogelijkheid bekijken om hier extra ruimte te creëren voor de fietsers. Momenteel kan
de fietser hier niet naast de wagens plaatsnemen (te weinig plaats voorzien);
 Graag accentverlichting voor de fietsovergang ter hoogte van de school aanbrengen.
6. Verslag raden

6.1 Sportraad:
 Door het Stadsbestuur werd een sportbeleidsplan opgemaakt. De Vlaamse Regering geeft
hierdoor bijkomende subsidies;
 Sint-Niklaas heeft een website voor de sportclubs www.sinsport.be (correctie verslag 4
april 2007);
 Peiling uitgevoerd met betrekking tot de sportinfrastructuur in Sint-Niklaas. Sportzaal de
Mispelaar kwam er goed uit.
6.2 Cultuurrraad:
 Aciviteiten: er wordt een tentoonstelling georganiseerd waar de verschillende
kunstkringen aan deelnemen op 24 juni 2007.
7. Varia






Graag bloembakken om te verhinderen dag wagens zich draaien op de voetpaden in de
Vrasenestraat;
Vraag naar het organiseren van een actie rond zwerfvuil in de verschillende
deelgemeenten met en door de aanwezige verenigingen;
Kriekelaarstraat: herstelling hoek;
Uurregeling treinen gewijzigd in het weekend: de vroegste trein is om 9:00h.
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