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1. Verslag vorige vergadering: 

Geen opmerkingen. 

2. Dirk Van Driessche: directeur van de stadsschouwburg: 

De Stadsschouwburg is een gebouw dat dateert van 1886 en vormt samen met college 

een beschermd stadsgezicht. In 1995/96 werd het gebouw gerenoveerd en werd er 

tevens een nieuw management aangesteld. Vanaf 1996 is hij directeur geworden. 

In de nieuwe structuur werd naast de Stadsschouwburg ook het Museumtheater 

(Zwijgershoek) en de De Klavers (Belsele) opgenomen. 

De Stadsschouwburg brengt theater, dans, poëzie, kleinkunst, wereldmuziek en 

humor. Zij draaien 7 dagen op 7, met naast de avondvoorstellingen ook matinees en 

schoolvoorstellingen. 

Het toeschouwersaantal werd dan ook opgekrikt van 40.000 in de negentiger jaren 

naar 76.000 bezoekers in 2013. 

Het Museumtheater was vroeger het poppentheater en draait momenteel ook goed. 

Kleinere gezelschappen en o.m. experimenteel theater vinden er onderdak. 

Lokale theatergezelschappen maken gebruik van De Klavers. De zaal werd ook 

omgevormd tot polyvalente zaal zodat ze ook gebruikt kan worden voor andere 

activiteiten. 

Locatieprojecten zijn inspirerend voor artiesten en publiek en komen vooral aan bod 

in de klassieke muziek en voor jeugdevenementen. 

De programmatie is een moeilijke evenwichtsoefening. Men prospecteert veel, maar 

gezelschappen komen zich ook aanbieden. Er zijn een aantal criteria waaraan moet 

voldaan worden, zoals publiek aantrekken, wat is in, investering, technische 

mogelijkheden, enz. 
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De Stadsschouwburg stelt o.a. 2 x 4 podiumtechnici en 2 logistieke medewerkers te 

werk. De logistieke medewerkers doen decorondersteuning, geen ontwerp. 

De foyer van de Stadsschouwburg was uiteindelijk te klein geworden om een aantal 

muziekevenementen te herbergen en daarom heeft men de Casino gerenoveerd zodat 

die als concertzaal dienst kan doen. 

Voor meer info over de programmatie kan men terecht in het Uit-magazine dat zowel 

digitaal ( uitinsint-niklaas.be ) als geprint ( in de stadskroniek ) geconsulteerd kan 

worden. 

3. Fietslichten aan de Godsschalk- en de Uilenstraat: 

De dorpsraad was vragende partij voor een verkeerslicht, maar werd uiteindelijk niet 

meer betrokken bij de inplanting ervan. 

Er zijn blijkbaar heel wat problemen voor de fietsers. 

Als men uit de Godsschalkstraat komt en rechts wil afslaan naar Sint-Niklaas, moet de 

fietser eerst links afslaan om daarna terug naar rechts te draaien. 

Wanneer de bus stopt is het licht niet zichtbaar 

Kortom, de dorpsraad wenst een gesprek met schepen Hanssens en iemand van de 

politie ( De heer Cooreman ) om samen een goede oplossing te zoeken voor de 

knelpunten. 

4. Vragen i.v. m. onze volgende spreker Bart Casier van Interwaas 

over de verkeersstromen 2020 in het Waasland: 

 Hoe ver staat het met het Masterplan 2020, wat is er gewijzigd, welke vooruitgang      

heeft men geboekt. Wat wordt er wanneer uitgevoerd ? 

 wat zijn de plannen voor het openbaar vervoer in de regio. 

 Wordt de verbindingsweg tussen E49 en N70 nog steeds aangelegd en wanneer 

 Wanneer wordt de oostelijke tangent uitgevoerd. 

 Wat wordt er eerst uitgevoerd: de oostelijke tangent, of de verbindingsweg. 

 Zit een parallelweg tussen Sint-Niklaas en de Kennedytunnel met op- en afritten 

voor lokaal verkeer nog steeds in de planning 
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5. Verslagen werkgroepen: 

Stramin: 

1. Rootputten stand van zaken. 

Drie rootputten gaan bekeken worden door de milieudienst o.a. twee in de Ekelstraat 

en één gelegen midden het akkerland in de Portugesestraat. 

Er wordt contact gezocht met de betrokken landbouwers door mensen van het 

regionaal landschap en de milieudienst.  

Op de volgende Stramin worden al onze rootputten voorgesteld. 

 

2. Dier van het jaar, selectie nieuwe keuze voor 2015 

 

Vogels: de kerkuil ( werkgroep in Sint-Niklaas) 

Insecten: de vlinder 

Amfibie: de pad 

Zoogdieren: de egel 

Er verschijnt meer uitleg hierover in de volgende stadskroniek en je kunt dan ook je    

voorkeur bekend maken om een bepaald dier in de kijker te brengen en er de nodige   

aandacht aan te  schenken, vooral via de scholen. Jammer dat hier maar enkele 

scholen  

aan deelnemen. 

 

3. Trage wegen 

 

Fiets en wandelwegen waar men van het mooie landschap kan genieten.   

Het kan ook een weg zijn die een kortere verbinding vormt met de bestaande wegen 

en waar minder verkeer is. 

De provinciale werkgroep “ Trage wegen” plant een infovergadering op 15 oktober om 

20u. in de refter van de stedelijke basisschool De Droomballon. Alle inwoners worden 

hierop uitgenodigd. Misschien gebeurt dit nog via flyers. De verenigingen werden 

aangeschreven via mail. 

Onze plaatselijke milieugroep heeft vooraf al deze wegen verkend en heeft drie wegen 

als heel zinvol gevonden om te heropenen.  o.a. de Marktwegel gelegen in de 

Blindestraat die een verbinding zou maken met de Olmenwegel om zo aan het 

kruispunt Vijfstraten te komen., de Heihoekwegel tussen Heihoek en 

Nieuwkerkenstraat en het Dreefje tussen de Ster en de Zonnestraat. 
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4. Statuten 

 

Er zijn nieuwe statuten opgemaakt bij Stramin waarin 41 leden zetelen. Het aantal is 

afhankelijk van het  gemeentebestuur. Een stemgerechtigd lidmaatschap is niet 

verenigbaar met een politiek mandaat. 

Voor Nieuwkerken is er één vertegenwoordiger vanuit de dorpsraad en één vanuit de 

milieuwerkgroep De  Groene Klomp.voorzien 

 

5.  Klimaatplan: stand van zaken 

 

CO2  20 % verminderen tegen 2020. 

Op 21 oktober om 18 uur 30 wordt er in de bib van Sint-Niklaas een  

rondetafelgesprek gehouden om afspraken en planning te maken met de verschillende 

verenigingen. 

Het klimaatplan: Hoever staan we om dit plan te realiseren? Vb. voertuigenpark ed. 

Transitië, een reisgids die je meeneemt naar een duurzame toekomst. 

In Sint-Niklaas is dit een beweging die onze lokale gemeenschap probeert te harden 

tegen alle mogelijke tegenslagen die ons te wachten staan. Ons klimaat warmt op, 

onze economie koelt af. 

In Sint-Niklaas wil men een lobbenstadsmodel creëren, plaats maken voor open 

ruimtes. 

Transitië begint uit de studie van ecosystemen, welke overleven en welke niet. Het is 

een bewustmaking rond meer gezamenlijke bronnen van welvaart creëren. 

Op 17 november is er een pioniersgesprek waar concrete acties worden uitgewerkt. 

Bedoeling: eindigen met een klimaatplan eind februari 

We kunnen deelnemen als vereniging om pioniers te zijn. Pioniers zijn dus zij die 

werken rond het vooropgestelde klimaatplan. 

Het streefdoel is een klimaatneutrale stad waar mensen bewuster omgaan met hun   

leefwereld. 

 

6.  Resultaten waterkwaliteit  

 

Waasland: 58% is verontreinigd + 15% zwaar verontreinigd. 

De streefdatum voor 2015 is niet haalbaar. Europa stelt nu dat tegen 2027 iedere 

lidstaat over een bepaalde waterkwaliteit moet beschikken. Transitië = verandering 

van mentaliteit bij iedereen. 

Kritisch zijn op wat verkeerd is. Zelf het goede voorbeeld geven. Geen afval op de weg,  

geen huisafval in de  publieke vuilnisbakken, geen vuiligheid in de rioolputjes, geen   

wegwerpmaatschappij . 
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7. Controles boomvellingen( wetgeving + resultaten controles) 

 

Er werden 150 controles uitgevoerd. Milieupolitie is Maes Joris 

De wet op natuurbehoud verplicht op heraanplanting. Indien inbreuk wordt 

vastgesteld belt men best naar de milieudienst. 

Men voert regelmatig controle via luchtfoto’s. 

 

8. Varia 

 

Er werden bijenhotels besteld voor de begraafplaatsen van Nieuwkerken en Heimolen.  

Ook voor het Sint-Jansplein. Een aanrader is om dit eens van dichtbij te bekijken op de  

begraafplaats van Tereken. 

Parkgebied achter Berkenhof: Op 18/10 om 10 u aan de bib. start een rondleiding door  

Tom Arens. Achteraf wordt er een praatplan opgericht i.s.m. de jeugd- en dorpsraad. 

Ook de buurt kan ideeën naar voor brengen en deze dan kenbaar maken  

De dorpsraad zal later dan samenwerken met het regionaal landschap . 

Onze pastorij staat blijkbaar nog niet op de agenda. Men meldde ons dat dit in de  

Administratieve voorbereiding zit. 

Westakkers: Het dossier wordt behandeld door de provinciale stuurgroep. Vorige 

week werd er reeds melding gemaakt in het regionaal nieuws dat het groen behouden 

blijft .   

Men voorziet verder in een recreatief gebied en industrie. 

 

 

Overleg dorpsraden met stadsbestuur: 

 

1. Voorstelling coördinator Rachid Ouifak 

Rachid Ouifak wordt vanaf 1 oktober 2014 de coördinator participatie. In die zin wordt 

hij een vast aanspreekpunt van de dorpsraden. Zijn coördinaten zijn: 

rachid.ouifak@sint-niklaas.be, tel. 03 778 35 12. Vanaf 2015 zal hij ook de uitnodiging 

en het verslag van het overleg met de dorpsraden op zich nemen  

 

2. Organisatie jaarmarkten in de deelgemeenten 

Naar aanleiding van het wegvallen van de jaarmarkt Zwaanaarde (Sinaai) is er een 

budget vrijgekomen dat schepen Charlier zou willen inzetten om de resterende 

jaarmarkten te versterken. Meer bepaald is het de bedoeling dat de stad 750 EUR ter 

beschikking stelt aan de dorpsraden, waarmee ze randactiviteiten kunnen organiseren 

tijdens de jaarmarkt.  

De dorpsraden zien het zitten om deze taak op zich te nemen voor Belsele, 

Nieuwkerken en Sinaai.Het drukwerk voor de folder zal gebeuren door de dienst 

communicatie, zoals in 2014  
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In Belsele is deze financiering een bestendiging van de huidige praktijk, waarbij in 2014 

een bedrag van 720 EUR ter beschikking werd gesteld van Firmin De Beleyr voor het 

organiseren van randactiviteiten in het 11-novemberweekend. De heer De Beleyr zal 

dit in de toekomst blijven doen, met het verschil dat hij dit dan doet in opdracht van 

de dorpsraad. Hij ging hiermee akkoord. 

Met betrekking tot de jaarmarkt in Puivelde maakt de dorpsraad van Belsele wel nog 

voorbehoud. Men wil dit eerst nog even aftoetsen. In Puivelde valt de jaarmarkt de 

dinsdag na de meikermis. Dat is een moeilijk moment, waardoor de jaarmarkt dan ook 

bijna geen volk trekt. Er zal door de stad alleszins worden gevraagd om de jaarmarkt, 

als deze blijft doorgaan, te verhuizen naar de zaterdag ervoor, zodat ze samenvalt met 

de kermis en de wielerwedstrijd.  

Als de jaarmarkten in de toekomst niet meer volk trekken, vragen de dorpsraden zich 

af of het nog zin heeft om ze te blijven organiseren, te meer omdat er heel weinig 

lokale landbouwers op af komen. In de dorpsraad van Sinaai werd deze problematiek 

al aangekaart. In dat kader vragen de dorpsraden aan schepen Charlier om te 

onderzoeken of de jaarmarkten niet beter zouden plaatsvinden in de namiddag. 

Doordat ze nu ’s morgens plaatsvinden, moeten de activiteiten over een hele dag 

gerokken worden, waardoor sommige activiteiten minder volk trekken dan wanneer er 

één gebald namiddagprogramma zou zijn. De schepen zal dit bespreken met de  

landbouwsector en er nadien over terugkoppelen naar de dorpsraden.  

 

3. Overlopen verslag vorige vergadering 

kerstbomen: de dorpsraden zijn vragende partij om het systeem van vorig jaar (waarbij 

kerstbomen besteld konden worden op afroep) te herhalen. Dit wordt doorgegeven 

aan de groendienst, met de vraag de dorpsraden tijdig te bevragen. 

kerststallen: in Sinaai wordt de kerststal in eigen beheer geplaatst en gestockeerd, 

maar in Belsele en Nieuwkerken is dit een kerststal van de stad, die door de 

groendienst wordt geplaatst en in de stadswerkplaatsen wordt gestockeerd. De 

dorpsraden wensen dit voorlopig zo te houden, gelet op de symbolische waarde. De 

kerststallen van de stad zijn vorig jaar opgeknapt, maar een lange levensduur zullen ze 

niet meer hebben. Maar voor de eindejaarsperiode 2014-2015 is er dus geen 

probleem.  

- kerstverlichting: vorig jaar was er in Sinaai een probleem bij het aansluiten van de 

kerstverlichting. Intussen volgt de ploeg elektriciens van de stad dit op, waardoor het 

vlotter zou moeten verlopen. De dorpsraden vragen dat het centrummanagement 

en/of de dienst gebouwen tijdig meedelen wat er verandert, zodat er nu geen 

timingprobleem meer is. 

 

4. Financiële ondersteuning dorpsraden 2015 

Voor de dorpsraden van Belsele en Nieuwkerken wordt jaarlijks een werkingstoelage 

van 900 EUR voorzien voor uitgaven die verband houden met de werking van de 
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dorpsraad (administratieve kosten, portkosten, onkosten voor vergaderingen 

(eventuele nieuwjaarsreceptie) enz.).  

Voor de dorpsraad Sinaai is een bedrag van 3.000 EUR voorzien omdat deze dorpsraad 

een driemaandelijks volwaardig informatief tijdschrift verspreidt over het grondgebied 

van de Sinaai. 

Voor de werkgroep cultuur in de 3 deelgemeenten is telkens een jaarlijkse 

werkingssubsidie van 250 EUR voorzien voor administratieve kosten, portkosten, 

onkosten voor vergaderingen enz. 

Bovendien worden voor de plaatselijke vieringen van het Feest van de Vlaamse 

Gemeenschap volgende subsidies voorzien: 6.000 EUR voor werkgroep cultuur Sinaai 

(omdat die het programma van de stad heeftovergenomen), 3.000 EUR voor 

werkgroep cultuur Belsele en 3.000 EUR voor werkgroep cultuur 

Nieuwkerken.Daarnaast kunnen er steeds, voor bepaalde extra of eenmalige 

projecten, projectsubsidies worden aangevraagd.  

 

5. Varia 

Map nieuwe inwoners: 

De dorpsraden zouden de gelegenheid krijgen om op één A4 per dorpsraad hun 

werking  toe te lichten. Er was afgesproken dat ze dit aan de dienst communicatie 

zouden bezorgen. Sommige dorpsraden zijn dat uit het oog verloren, waardoor er in 

de map van de infoavond van 30 september 2014 opnieuw geen informatie meer over 

de dorpsraden zat. We ondernemen een nieuwe poging tegen de volgende infoavond: 

aan de dorpsraden wordt gevraagd de info te bezorgen aan jan.smet@sint-niklaas.be. 

De dorpsraden nemen zelf ook het initiatief om wijzigingen door te geven aan de 

dienst communicatie. 

 

Werkgroep cultuur: 

- De socio-culturele verenigingen hebben hun subsidies gekregen. 

- Jeugdhuis ’t Verschil wordt ter beschikking gesteld van alle verenigingen. Er is een 

vergaderzaal voor 15 personen. De aangepaste vloer voor de turnkring is nog steeds 

niet in orde. De jeugd is tegen een polyvalente zaal. 

 

 

Volgende dorpsraad op woensdag 5 november om 20 u. 
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