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Aangepaste dorpsraad, politiek debat naar aanleiding van de gemeenteverkiezingen 
2012.  
 

1. Voorstelling kandidaten Nieuwkerken: 

Korte voorstelling van de Nieuwkerkenaars die kandidaat zijn bij de gemeente-
verkiezingen. Elke kandidaat stelde zich kort voor. 

 

2. Voorstelling lijsttrekkers en toelichting prioritaire punten: 

Korte voorstelling van de lijsttrekkers en toelichting van hun prioriteiten voor een 
volgende legislatuur. 

Frans Wymeersch van Vlaams belang: 

 Sint-Niklaas veilige thuis maken. 

 Vernieuwde sociale politiek van het OCMW.  

 Milieu: Wekelijks ophalen van huisvuil. Dringend extra containerparken voorzien. 

 Vlotte mobiliteit, bereikbaarheid stadskern verbeteren.  

 

Christel Geerts van SPA /GROEN: 

 Blij over voorbije werking van de coalitie en het programma dat verwezenlijkt is. 

 72 punten programma, enkele kernpunten: 

 Rioleringswerken 80 miljoen € geïnvesteerd en al 90% gerealiseerd. 

 Identiteit van het dorp behouden, door geen verdere aangroei  van woningen, enkel nog voor
 senioren. 

 Groen Nieuwkerken behouden en Trage Wegenplan bevorderen. 

 Het containerpark in Nieuwkerken komt er zeker. 

 Veilig Nieuwkerken door uitbreiding van het politiekorps de voorbije 2 jaar. 

 Veiligheid fietsers verhogen door goed project met de politie, ouders en de scholen. 

 

Wouter Van Bellingen voor SOS 12: 

Er is heel wat gebeurd de voorbije 6 jaar met de Stedelijke Basisschool, de Bibliotheek, op  
sportwerking, jeugdwerking en cultuur.  

Eigen betrokkenheid stimuleren door o.a. een eigen budget voor Nieuwkerken. 

Busvervoer moet beter en later. 

Eigen postnummer voor Nieuwkerken. 

Trage wegen realiseren. Groen: het parkgebied achter het OCMW realiseren. Wegels goed 
onderhouden. 
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Verkeersveiligheid in de Uilenstraat en Vossekotstraat verbeteren. 

Westakkers moeten extra tewerkstelling realiseren. 

 

Hans Troch voor S2NB:  

 Westakkers KMO zone maken voor extra werkgelegenheid. 

 Sport: er gaat veel aandacht naar Nieuwkerkse voetbalploeg, en minder naar andere sporten. 

 Aandacht voor fietspaden en veilig verkeer. 

Klompentochten moeten een algemeen Nieuwkerks gebeuren worden met medewerking van 
alle verenigingen. 

  

PVDA+ met Maes Jef: 

 Lijsttrekker Jan Van de Putten is verontschuldigd. 

 + is vernieuwingsbeweging van Peter Mertens. 

 Opkomen voor de belangen van de gewone man. 

Geen grote megaprojecten (koopcentrum!) maar gewone projecten naar de mensen toe. 

Wonen is te duur er moeten 1000 sociale woningen komen want er zijn 1700 wachtenden. 

Wijkbudgetten voorzien voor dorpsraad en wijkcomités. 

Een stedelijk energiebedrijf voorzien ten dienste van de burgers. 

 

Open VLD met Ine Somers: 

Financiële crisis zal stempel drukken op het beleid, daarom moet men creatief zijn en nieuwe 
ideeën ontwikkelen. 

Durven keuzes maken. 

Deelgemeenten moeten identiteit kenbaar maken. 

Memorandum van de dorpsraad: men moet prioriteiten vastleggen. 

Gezond financieel beleid door administratieve vereenvoudiging. 

Wat moet de overheid zelf doen en wat kan met privé initiatieven? 

Efficiëntie door horizontale structuur. 

Huidige communicatiemiddelen ook gebruiken. 

     

NVA met Lieven Dehandschutter: 

 Nieuwkerken een dynamische gemeente met zijn jeugdwerking en cultuur. 

 Programma gebaseerd op bevraging geeft volgende speerpunten:  

1) Veilige en gezellige stad met propere straten en pleinen. 

2) Sociaal voor jong en oud. Meer sociale woningen voorzien. Vrije tijdsbeleid, verenigingen 
ruimte geven en ondersteunen. 

3) Dynamische stadskern en levendige deelgemeenten moeten hun eigenheid behouden. 
Economische leefbaarheid van de stad verbeteren.  

4) Inspraak en participatie van buurten, wijkcomités en dorpsraden stimuleren. Van de 
knelpunten actieplannen concreet maken.  

5) Efficiënte administratie. 
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CD&V met Lieve Van Daele: 

Schepen met veel voldoening over de voorbije 6 jaren met ervaring van veel inzet van veel 
mensen in alle sectoren. 

 Ruimte voor initiatief geven en dit ondersteunen. Vrijwilligers ondersteunen. 

Indexeren van de subsidies. 

Feestmateriaal als ondersteuning blijven voorzien.  

Toneelvereniging De Vlasbloem beter ondersteunen. 

Ondernemingsklimaat en werkgelegenheid bevorderen, ook in de deelgemeenten. 
Middenstand ondersteunen en administratie vereenvoudigen (vb. 1 loket). 

Veilig en vlot verkeer voorzien door effectief investeren hierin. 

   

 

 
3. Vragen: 

 
Schakel: geluidsoverlast door een toenemend aantal fuiven: 
Wouter Van Bellingen: Een terechte vraag. De Schakel moet naar de toekomst toe enkel nog 
beschikbaar zijn voor dergelijke evenementen voor de Nieuwkerkse verenigingen. Hierdoor kan 
de impact beperkt gehouden worden. 
 
Samenwerking dorpsraden (evolutie)?. 

 CD&V: Protocol opmaken dat toelaat om op een goede manier samen te werken en maximaal 
rekening te houden met de diverse raden. 

 NVA: Afsprakennota tussen dorpsraden & het stadsbestuur. De kwaliteit van de adviezen 
moet wel oké zijn alsook het draagvlak. 

 VLD: Omdat de financiële ruimte beperkt is moeten vanuit de dorpsgemeenschap (de 
dorpsraad) prioriteiten gesteld worden.  

 PVDA+: Convenant tussen het stadsbestuur en de dorpsraden. De dorpsraden beslissen over 
eigen budgeten. 

 SOS2012: de beschikbaarheid van een dorpsenveloppe. 

 SPA: Formele samenwerking op punt stellen en een sterke autonomie geven aan de 
dorpsraad. Randvoorwaarden: de dorpsraad is een adviesraad die moet adviseren, maar het 
bestuur moet sturen en is finaal verantwoordelijk. De dorpsraad moet een weerspiegeling zijn 
van de gemeenschap en het algemeen belang moet steeds primeren. 

 Vlaams Belang: Er is geen wettelijke kader. Het is spontaan en goed bedoeld vrijwilligerswerk. 
De kwaliteit van de suggesties is essentieel voor een goede samenwerking en er moet ook 
een voldoende draagvlak zijn. Men moet tot een samenspraak komen, maar de politiek neemt 
steeds de beslissing. 


