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1 Verslag vorige vergadering: 
 

Geen opmerkingen. 

 

2 Centrummanager Nele De Klerck: werking  
Zie powerpointpresentatie 

- Het is de bedoeling om de lokale handelaars te ondersteunen via een detailhandelsplan. De 

kern moet versterkt worden, zodat de leegstand kan tegengegaan worden 

- Het clustergebied in de binnenstad moet de detailhandel beter concentreren. De 

dorpskernen dienen voor lokale bediening. 

Men wil meer beleving rond het winkelen brengen; dit als tegengewicht tegen de online 

winkels. 

- Het aanbod zo veel mogelijk diversifiëren. 

Verder wil men de lokale handelaars samen op kaart zetten via een sterk merk. 

- Ook buiten het centrumgebied wil men de handelaars ondersteunen ( eventueel via 

winkeliersvereniging ) 

- Sfeerverlichting: het onevenwicht tussen de Stad en de deelgemeenten wil men aanpassen 

via een nieuw contract, dat nog moet aanbesteed worden. 

 

3 Zwerfvuilactie van 13 tot 18 maart:  
- Het is de bedoeling om 800 kg zwerfvuil te verzamelen in het kader van 800 jaar Sint-Niklaas.  

- Men wil de jeugd sensibiliseren; vuilnisbakken plaatsen met een sleuf zodat er geen grote 

zakken in kunnen gedropt worden; er zullen ook camera’s geplaatst worden. 

- De actie zou wel herhaald moeten worden. 

- Er zullen fluovestjes, vuilzakken, handschoenen en grijpers ter beschikking gesteld worden. 

 

4 Vragen volgende dorpsraad: Schepen Gaspard Van Peteghem: 

openbare werken en kermis: 
- Vlasbloemstraat: net nieuwe voetpaden aangelegd. Daarna terug opengooien voor de 

nutsmaatschappijen. 

- Voetpad op Turkyen 

- Fietspaden liggen slecht ( o.a. Heihoek ) 

- Fietssuggestiestrook versleten in het dorpscentrum 
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- N 70 zijbermen liggen er zeer slecht bij 

- Verhardingen aanleggen op smalle wegen 

- Zeveneekhoekstraat ligt er erbarmelijk bij. Bij regenweer kunnen de fietsers er bijna niet 

door ( grote plassen ). 

- Fietspad Godsschalkstraat 

- Waterbeheersing: wie beheert dat ? 

- Zoetwaterstraat plannen ? 

 

5 Varia:  
- Enkelrichting verkeer in de Vrouweneekhoekstraat. Door deze maatregel wordt het 

sluipverkeer in de Blindestraat en de Poelstraat verder verspreid en de veiligheid van de 

fietsers komt hierdoor erg in het gedrang. Wij vragen dan ook met aandrang deze maatregel 

te herzien. 

- Moeten ingestorte huizen afgebroken worden. De Stad is alleen verplicht de veiligheid te 

verzekeren.  

 

6 Verslag van de raden: 
Stramien: De heraanleg van de Marktwegel ( tussen de Poelstraat en de Godsschalkstraat ) 

en de trage wegel tussen de Nieuwkerkenstraat en de Kwakkelhoekstraat werd 

goedgekeurd. 

 

Volgende dorpsraad op 5 April 
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