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1. Vorig verslag: 
Geen opmerkingen. 

2. Burgemeester Lieven Dehandschutter geeft toelichting over het 

vluchtelingenbeleid: 
Naast het opvangcentrum in de Kasteelstraat waar al 15 jaar een opvangcentrum is met nu 

215 vluchtelingen, zijn er onlangs 500 asielzoekers bijgekomen op de Westakkers. 

Vroeger waren er o.a. Vietnamese bootvluchtelingen, tijdens het uiteenvallen van 

Joegoslavië kwamen er ook veel vluchtelingen. De instroom was groter dan nu. Zij kregen 

grotere financiële ondersteuning, maar er waren geen asielcentra. Nu wel. 

In 2015 waren er 32.000 asielaanvragen in België. Er kwamen massaal Irakezen Afghanen en 

Syriërs. Wereldwijd zijn er ongeveer 60 miljoen vluchtelingen. 

Eerst worden zij geregistreerd in Brussel en daarna verdeeld over het land. 

De Westakkers staan onder de bevoegdheid van het Rode Kruis in samenwerking met 

Fedasil, OCMW, Stad Sint-Niklaas, Beveren, en de politie. Iedereen is ingeschreven. 

In principe verblijven er geen kinderen zonder hun ouders. Nu zijn er 17 kinderen. De 

capaciteit bedraagt 500 personen. Zij krijgen onderdak, slaapgelegenheid, 3 x eten per dag, 

waarvan 1 x warm. Ze mogen geen alcohol gebruiken of vuur op de kamers maken. Er 

werden containers geplaatst die als sanitair dienen. Het zijn open centra, maar de poort sluit 

om 11 u ’s avonds. Zij moeten vooraf melden, wanneer ze bij familie of vrienden blijven 

overnachten. 

Er werken 50 mensen van het Rode Kruis samen met een aantal vrijwilligers. 

Er zijn wel af en toe problemen, maar men tracht die zo veel mogelijk rustig op te lossen: 

mensen, die op de rijweg lopen; bedelen; busvervoer; dronkenschap; vrouwenkwesties; 

groepsculturele verschillen tussen Syriërs, Afghanen en Irakezen. Er mogen ook geen 

godsdienstige manifestaties plaats vinden. 

Er worden verschillende activiteiten georganiseerd: onderhoud; vormende activiteiten, het 

oplossen van psychische problemen en vrijetijdsactiviteiten. 
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In totaal verblijven er momenteel 474 mensen, waarvan 132 vrouwen op de Westakkers. 101 

Syriërs; 145 Afghanen en 171 Irakezen. 

36 hebben een statuut gekregen om in Europa te verblijven. De doorlooptijd duurt 

gemiddeld 1 jaar om een statuut te krijgen. 

Van het asielcentrum in de Kasteelstraat zijn er 23 in Sint-Niklaas gebleven. Soms zijn er heel 

bekwame mensen bij. 

VRAGEN: 

1. Opvang is tijdelijk 

2. Gezinshereniging: als ze erkend zijn als vluchteling kan het gezin herenigd worden. 

3. Wat zijn de redenen om naar hier te komen: het stadsbestuur oordeelt hier niet over. 

4. Aangetekende brieven komen aan op het Postpunt van de Carrefour. Waarom dit niet 

centraliseren op de Westakkers. Burgemeester zal dit aankaarten met de 

verantwoordelijken. 

5. Rol van het Flos: verzamelen van goederen. 

6. Hoe kan de gemeenschap van Nieuwkerken iets doen voor de kinderen tijdens de 

vakantie ? Vrijwilligers kunnen contact opnemen met Els De Belie: de coördinator van 

het Rode Kruis op de Westakkers. 

7. Blijkbaar zijn er vanaf oktober meer inbraken. Dit is een jaarlijks weerkerend fenomeen 

in de wintermaanden. Tot hiertoe waren er geen asielzoekers bij betrokken. 

 

3. Voorbereidende vragen over de concrete plannen van het 

nieuwe containerpark in de Heihoekstraat: 
 

1. Nu reeds bomen aanplanten als visueel scherm, zodat die al kunnen beginnen groeien. 

2. Kan men met alle fracties terecht; 

3. Verkeerstechnische problematiek 

4. Verslagen werkgroep 
 

1. Stramien: 

Men dringt aan op versterking van vertegenwoordigers vanuit Nieuwkerken. Wie heeft 

er interesse ? 4 vergaderingen per jaar.  

2. Cultuur:  

8 juli: Vlaamse feestdag. Avondprogramma met Stoofvlees of Koninginnehapje met 

frieten. De fanfare komt spelen + optreden van een koor. Gene Thomas komt en de 

muziekband ‘Plastiek’. 

3. Seniorenadviesraad: 

De Ster is provinciaal domein geworden; Senioren krijgen 50 % korting. 

Kriekepitte wordt heropgebouwd, maar de huisvestingsmaatschappij wil het niet 

voorbehouden voor senioren. Wat kan hier aan gedaan worden. 
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4. De Jaarmarkt: 

Gaat door op Berkenhof op 28 maart. 

 

5. Varia: 
 

1. Vraag van KWB: 2 Nieuwkerkse reuzen  hebben geen onderdak meer. Een ruimte van 4 x 

4 m moet voorzien worden. 

2. Problemen met het onderhoud van de beken en grachten.  

3. Sint-Niklaas bestaat dit jaar 800 jaar. Welke verenigingen willen activiteiten organiseren 

? 
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