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1. Vorig verslag:  
 
Verslag van september en oktober goedgekeurd. 
In verband met de parkeerproblematiek aan het station in de Heihoek werd aangestipt, dat 
wanneer er een onderbroken witte lijn getrokken is om 2 baanvakken te verdelen, men niet mag 
parkeren, wanneer er geen afgebakende parkeervakken zijn. 

 

2. Maria Catthoor van het Populierenhof stelt de werking van het rusthuis 
voor: 
 
Populierenhof is een woonzorgcentrum en enkele bejaardenwoningen van het OCMW. 
Er is plaats voor 80 bewoners, alleenwonenden, echtparen en samenwonenden. Het centrum 
voldoet aan de huidige normen, maar moet op termijn toch gerenoveerd worden. 
Het is bemeubeld met tafel, stoel, zetel, kleerkast, buffetkast en een bed met een goede matras. 
De mogelijkheid bestaat om ook eigen meubels te plaatsen. 
Op ieder verdiep zijn er gemeenschappelijke badkamers. Op het gelijkvloers is er een 
gemeenschappelijke eetruimte. 
Op ieder verdiep bestaat de mogelijkheid voor mindervaliden of hulpbehoevenden om samen te 
eten. 
Verder is er een kapel, terras, cafetaria en pétanquebaan. 
Vanaf 7 u ’s morgens is er zorgverlening. Er zijn animatoren, verpleegkundigen, een 
hoofdverpleegster, ergo en kine. 
De dagprijs bedraagt € 43,20 voor een eenpersoonskamer en € 70 voor een tweepersoonskamer. 
De opname gebeurt via de sociale dienst van Sint-Niklaas. 
Er worden ook steeds allerlei activiteiten gepland en vrijwilligers zijn steeds welkom. 
De mogelijkheid bestaat om als niet bewoner een middagmaal te eten ( heel lekker). Vanaf 
volgend jaar zou de zelfstandige keuken echter verdwijnen, hoewel het personeel zou behouden 
blijven. Niemand die deze kronkel kan begrijpen. 

 

3. N 70: verslag hoorzitting over de komende plannen: 
 
De vergadering handelde in hoofdzaak over het afvalwater, wie waar en hoe aansluiten + 
onderscheid voor bedrijven en particulieren. 
Maar vanuit de bewoners en de bedrijven waren er een heleboel vragen rond de herprofilering 
meer bepaald over de niet overrijdbare middenberm van 1,8 km. De bedrijven dringen steeds aan 
om dit te herzien. Trouwens met de nieuwe invulling van de Westakkers ( hoewel die functie nog 
niet vastligt ), dringt zich de vraag op of men het eindpunt met rotonde niet moet leggen aan de 
Westakkers. Rekening dient men ook te houden met de nieuwe doorsteek naar de E 34.  
Kortom, de dorpsraad vindt, dat het stilaan tijd wordt om eens een nieuw rondje N 70 te 
organiseren met de verantwoordelijken van de Stad en het Vlaams Gewest.  
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4. Verslag verschillende raden: 
 
Sportraad: 
- Er zijn 2 beachvolleybalvelden aangelegd en er is een nieuwe club opgericht City Beach. De  
  dorpsraad wacht vol ongeduld op de nog  aan te leggen beach. 
- FC Nieuwkerken, niet te verwarren met de voetbalclub Sint-Niklaas uit 2

de
 afdeling, werd  

  ontbonden o.w.v. zware geweldpleging. 
- Over het nieuwe sportbeleid is nog niets geweten. De vernieuwing van de sporthal staat evenwel  
  hoog op de prioriteitenlijst. 
- Een groot aantal sportclubs hebben een reglementaire aanvraag voor subsidies ingediend. 
 
Seniorenraad: 
- Van 20 tot 25/11 gaat er een seniorenbeurs door in ’t Bauhaus. Alle informatie omtrent  
  bibliotheek, sport, cultuur, OCMW enz. 
- Op 5/12 gaat er een seniorenoverleg door op het Stadhuis. Iedereen is welkom. 
 
Deelculturele raad: 
Dirk Maris heeft zijn ontslag als voorzitter ingediend. De dorpsraad wenst hem dan ook te 
bedanken voor zijn jarenlange inzet. Op maandag 3/12 gaat er een algemene vergadering door 
van alle culturele verenigingen. Wie voelt zich geroepen om deze taak als voorzitter, op zich te 
nemen.  

 

5. Varia: 
 
- Zaterdag 10/11 etentje in de Kring voor de 11/11/11 actie. 
- Wat betreft de snelheid in de Kwakkelhoek: er wordt een snelheidsplan opgemaakt voor alle  
  straten van Sint-Niklaas. Binnenkort meer nieuws hierover. 
- Probleem fietsers in Vijfstraten: er is overleg met de directie van de Alma ( Carrefour ) om te  
  vragen of er gebruik kan gemaakt worden van een stuk van de parking. 
 
 

Volgende dorpsraad: 5 december 


