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1. Vorig verslag:  
 
Opmerkingen: 
     Walo ( Wase lopers) heeft een partnerschap aangegaan met AC-Waasland en Runnning  
     Team Sinaai om een grote  loopwedstrijd te organiseren op 8 september in Sint-Niklaas. 

 

2. Schepen Wout De Meester: bevoegd voor jeugd, duurzaamheid en  
    natuur: 
      
     Voor meer informatie:  zie het witboek op onze website. 
 
     Hierbij een overzicht waaraan speciaal aandacht zal besteed worden: 
     Duurzaamheid: 
      - concreet zal men trachten de CO² uitstoot te verminderen, duurzaam bouwen te promoten en  
        beter om te gaan met energiegebruik. 
     - opstellen van een speelweefselplan: reeds begonnen in de Stad zelf. 
     - Masterplan voor de publieke ruimte. Meer éénvormigheid bij aanleg en inrichting van straten en  
       pleinen. 
     - stadskernvernieuwingsprojecten uitwerken. 
     - lobbenstadsmodel invoeren: de Stadskern met groen tot in de stad  en daarrond de verschillende  
       dorpen. Ervoor zorgen dat de dorpen niet aaneengebouwd worden met het stadscentrum. 
     - invoeren van STOP-principe: prioriteit voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en tenslotte  
       auto’s. 
     - in gesprek met De Lijn om later op de avond en in het weekend een beter vervoer te verzekeren  
       naar de randgemeenten. 
     - versterken van het bosareaal. 
     - verder ontwikkelen van het trage wegenplan. 
     - verder sensibiliseren van de bevolking om geen chemische bestrijdingsmiddelen meer te  
       gebruiken. 
     - project rond zwerfkatten. 
     - feestloket installeren waarbij men op 1 plaats terecht kan voor vergunningen, feestmateriaal,  
       geluid enz. 
     - De Ster overdragen aan de provincie. 
 
    Jeugd: 
     Veel aandacht voor participatie en mobiliteit 
      
     - cultuuraanbod voor tieners & jongeren verhogen 
     - vrijetijds- en vakantieaanbod versterken en verruimen ( o.a. speelpleinwerking ) 
     - inhaalbeweging naar aanpassing van jeugdlokalen 
     - ondersteuning van de jeugdwerking optimaliseren 
     - jeugdhuizen worden ontmoetingscentra 
     - kwaliteit van de jeugdwerking monitoren en stimuleren 
     - meer inspraak vanaf de planningsfase 
     - Stad van de Sint 
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Vragen: 
- hoe staat het met de verschillende subsidies als er moet bespaard worden. Men gaat wel  
  renovatieprojecten steunen, maar geen subsidies meer voor isolatie en zonnepanelen. 
- Indien men toch kiest voor duurzaamheid, kan men dan geen belbus organiseren voor bepaalde  
  wijken in Nieuwkerken 
- Bij de inplanting van de nieuwe industriezone tussen de N70 en de Heihoek werd een speelbos en  
  een containerpark ingepland. De uitvoering is goedgekeurd 
- wat gaat er met het jeugdhuis gebeuren. De grote zaal zou polyvalente zaal worden en de instuif  
  specifiek voor de jeugd; 
- Turnkring “Jong en Blij “ zou graag gebruik maken van de polyvalente zaal voor haar dansgroepen 
- De voorzitter van de deeljeugdraad heeft een brief voorgelezen, waarin gesteld wordt dat het  
  jeugdhuis, jeugdhuis moet blijven. Wegens tijdsgebrek kon dit punt niet verder bediscussieerd  
  worden, maar het is duidelijk dat hierover nog overleg zal gepleegd worden. 
 

3. Voorstelling plan “Trage Wegen” door “de Groene Klomp”: 
 
      Zie powerpointpresentatie 
 

4. Verslag verschillende raden: 
 
      Deelculturele Raad: 
      - Rond Pasen 2014 wordt er een dag van de vereningen georganiseerd. 
      - Het Davidsfonds wil een kerstmarkt organiseren. 
      - KVLV wenst een kerstwandeling langs de verschillende kerststallen organiseren. 
      - Voor het klompenmonument zal de kunstenaar Herman Van Snick klompen bijmaken. De  
        klompentocht gaat door op 21 April. 
     - Op 7 juli wordt iedereen uitgenodigd deel te nemen aan de 11 juli viering. Conny Neefs zal optreden. 
 

  5. Varia: 

 
      Wegens tijdsgebrek geen varia punten behandeld. 
 
 
 

Volgende dorpsraad op 8 mei om 20 u. 
 
 


