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1. Vorig verslag: 

Geen opmerkingen. 
 
2. Schepen Lieve Van Daele, bevoegd voor cultuur, evenementen, onderwijs & emancipatie. 

Toelichting van haar beleid. 
 
-    Ze vindt het enorm constructief, hoe de dorpsraad meewerkt met het stadsbestuur. 
-    Beleidsopties staan in het Witboek. In september wordt het geld verdeeld om de beleidsopties    
     door te voeren. 
-    Emancipatie: er bestaat een emancipatieraad voor ’vrouwen’. In veel steden is  
     hij verdwenen. Minister Anciaux heeft een nieuw decreet uitgevaardigd, dat in alle  
     participatieraden min 1/3 vrouwen moeten aanwezig zijn. 
     De emancipatieraad geeft adviezen aan het stadsbestuur. Op 18/9 is er een vergadering met    
     als thema: kinderopvang. 
-    Onderwijs:  
 er zijn 2 stedelijke academies: Tekenschool in Nieuwkerken was ter discussie, maar er werd 

geopteerd om ze te behouden. Nieuwkerken is koploper. 
      Muziekschool: met nadruk op blaasinstrumenten. Dit is ook voor het verenigingsleven  
      belangrijk. Inschrijvingen zijn mogelijk tot eind september. 

Stadsbestuur doet hiervoor een grote inspanning. 
 

 flankerend onderwijsbeleid: dit niet alleen voor de gemeentelijke basisschool, maar ook voor  
      het vrij onderwijs. De bedoeling is gelijkheid in onderwijskansen.  
 
-   Evenementen:  

      *  Vredesfeesten & villa pace. 
      *  Winter in de Stad ( winterprogramma ) met o.a. St.-Niklaasfeest 
          Evenementen, die vanuit de plaatselijke gemeenschappen georganiseerd worden, worden door  
          het Stadsbestuur ondersteund. Contactpersoon: Tijl Wymeersch 

    Voor verenigingen is er ook gewerkt aan de vereenvoudiging van de formulieren. 
 
-  Cultuur: 
   Accent ligt op: gemeenschapsvorming en op een zo groot mogelijke spreiding en dit niet alleen  
   in zalen, maar ook op pleinen en op straat. 
   In 15 vlaamse steden of gemeenten wordt er in 2008/2009 een kinderkunstenfestival voor  
   kinderen tussen de 4 en 12 j georganiseerd. Nieuwkerken is potentiële kandidaat.  
   Meer informatie hierover volgt nog. 
 
-  Seniorenbeleid: 
    * doelgroep communicatie 
    * namiddag programmatie 
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Geplande investeringen voor de volgende 6 jaar: 
 
- De bibliotheek ( zowel in Sint-Niklaas als in de randgemeenten ). 

Inplanting wordt voorzien tussen het rusthuis & het nieuw gemeentehuis. Het zal een 
functioneel gebouw zijn van 200 m² op grond van het OCMW. De Stad zal deze grond 
aankopen. De aanbesteding zal binnen een 2-tal maanden plaats hebben en de werken 
zouden in 2008 starten. De huidige bibliotheek zal tijdelijk ondergebracht worden in een pand 
in de Nieuwkerkenstraat. Momenteel worden er een aantal kleine aanpassingen gedaan. 
 
De bibliotheek in Sint-Niklaas wordt omgevormd naar zelfuitleneing, wat het personeel de 
mogelijkheid biedt om de bezoekers beter te begeleiden. 
In de Zwijgershoek zal een nieuw stadsarchief ( geschiedenis van onze stad ) gebouwd 
worden. 
De Stadsschouwburg zal toegankelijk gemaakt worden voor minder validen. Er zullen nieuwe 
liften geplaatst worden. 
 

Vragen: 
- de muziekklassen hebben geen eigen lokaal. Is het niet mogelijk om in de nieuwe bibliotheek    
      ruimte te voorzien. 
- extra kosten voor scholen, om op verplaatsing cultuurmanifestaties bij te wonen. Kunnen deze  
      manifestaties niet naar de deelgemeenten gebracht worden.  
- dinsdag 4 september waren er reeds kermiswagens toegekomen. Kan dit niet later plaats  
      hebben. 
- Barbecue op het einde van de werken: is dit voor herhaling vatbaar. 

 
3. Actie klimaatwijk: gepresenteerd door Jenny De Laet 

Het is de bedoeling om binnen het tijdspanne van 6 maanden 8 % te besparen op je 
energiefactuur, door kleine maatregelen vnl. gedragsaanpassingen. 
Mensen, die geïnteresseerd zijn om hieraan mee te werken, kunnen contact opnemen met 
Georgette Valaert of Wilfried Meerschaert 
In bijlage vind je de powerpointpersentatie met de volledige informatie. 

 
4.  Oproep aanvulling kernleden: 

Marc Goossens treedt toe. 
 
5.  Werken Pastorijstraat: 
     Er wordt een asverschuiving van de rijweg voorzien. De werken zouden in oktober starten. 
     Waar het fietspad verdwijnt en er fietssuggestiestroken worden voorzien, zullen er 3 zuilen   
     geplaatst worden ter beveiliging van de fietsers, die op de rijweg komen. 
     Jürgen Goeminne ( verkeersdeskundige ) verzekert, dat de smalle parkeerstroken op het  
     dorpsplein zullen aangepast worden. Tevens deelt hij mee, dat er geen fietssluis voorzien worden  
     aan de kruising van de Nieuwkerkenstraat en Ten Bos. 
      
6.  Verslag van de Raden: 
     - Deelculturele Raad:  
       De tentoonstelling ‘ De Mens ‘, met deelname van Nieuwkerkenaren, was een  
       succes: 1500 bezoekers. 
       Sander Wijnantsviering met Sabat Mater 
       Er wordt een nieuwe tentoonstelling georganiseerd: Een andere werkelijkheid. 
 
    - Seniorenraad:  

In november wordt er een seniorenweek met allerlei activiteiten georganiseerd, maar niet in 
Nieuwkerken. 

 
7. Varia: 
    - Probleem 3,5 ton in Nieuwkerkenstraat. Er moet gecontroleerd worden en de resultaten van de  
      controles moeten ook meegedeeld worden. 
    - Wanneer worden de ruggen in de Nieuwkerkenstraat en Vrasenestraat gekleurd ? 
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    -      Er wordt ook controle gevraagd op het parkeren of rijden op de fietspaden. Dit moet aan de  
            wijkagent doorgegeven worden. 

- De brievenbus aan leegstaande huizen zou dichtgekleefd moeten worden. Wie gaat dit 
organiseren. 

- Gevaar voor fietsers, die uit Kolkstraat komen en Vrasenestraat inrijden. Er is geen fietspad. 
Hoe kan hieraan tegemoet gekomen worden. 

- Graag een inventaris opmaken van alle vragen, die aan het Stadsbestuur gesteld werden, 
maar waar nog geen antwoord op gekomen is. 

 
Bijlage: powerpointpresentatie 
 
Volgende dorpsraad op 3 oktober 


