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1. Vorig verslag: 
Geen opmerkingen. 

2. Voorstelling meerjarenplanning 2020 - 2025 door Peter 

Buysrogge en Ine Somers: 
Zie www.Sint-Niklaas.be/stadvanmorgen 

Onder de slogan: Samen maken we de stad van morgen, heeft het stadsbestuur in overleg 

met de bevolking een aantal projecten en accenten voor de legislatuur van 2019 tot 2025 

vastgelegd. 

Er zijn 5 grote werven: 

1. De Grote Markt:  

 - vergroenen 

 - het doorgaand verkeer verminderen 

2. Het Hendrik Heymanplein:  

- vergroenen  

- bouw van nieuwe bibliotheek 

- heraanleg van de parking  

3. Heistraat: 

De circulaire economie wordt steeds belangrijker: sorteren van kleding, sociale economie 

en de Azalé. 

4. Puyenbeke : 

Deze groene long heeft veel potentieel. 

Hier wordt het nieuwe olympische zwembad ingeplant want er is wel een tekort aan 

zwemmogelijkheden. 

Ontwikkeling van andere sportmogelijkheden en een speelbos. 

5. Sterke deelgemeenten: 

Sinaai: aanleg resterend deel Dries, heraanleg Zwaanaardestraat (waardoor het 

fietsnetwerk voltooid wordt) en omliggende straten (Weimanstraat, Keizerstraat, 

Leebrugstraat) 

Nieuwkerken: een nieuw dorpsplein met plaats voor ontspanning en ontmoeting,  

vernieuwing van de jeugdsite op de Schakel en een nieuw woonzorgcentrum met ruimte 

voor buitenschoolse opvang. 

Belsele: de jeugdsite voor de Klavers, uitbreiding basisschool en buitenschoolse opvang. 

 

Op organisatorisch vlak zijn er ook nog enkele veranderingen op komst: 
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- er worden 35 nieuwe functies ingevuld rond de nieuwe noden. Het grootste gedeelte 

hiervan in de zorgsector. 

- het parkeertoezicht wordt uitbesteed. 

- de ophaling van de PMD-zak zal in de toekomst ook uitbesteed worden. 

- de stadsgarage zal doorgelicht, geoptimaliseerd en vergroend worden. 

Wat Nieuwkerken betreft: 

- De dienstverlening in het gemeentehuis blijft behouden. 

- Vanaf 2022 verlaagt de personenbelasting met 1 % tot 7,5 % 

- Bouw van het nieuwe zorgcentrum. ( hierover werd reeds uitgebreid over gecommuniceerd 

- Heraanleg van het dorpsplein in 2022-2023. Hiervoor zal een speciale werkgroep opgericht 

worden, om de specifieke wensen en noden aan bod te laten komen. Meer hierover op onze 

dorpsraad van 5 februari. 

- Er is meer subsidie voorzien voor de 11 juli-viering. 

- Voor alle culturele verenigingen is er 5 % indexatie voorzien op de subsidiebudgetten. 

- Voor ‘De Schakel’ wordt een budget voorzien van € 250.000 aan investeringen. 

- Wat betreft de sportinfrastructuur uitbreiding is de beslissing negatief. Best eens contact 

opnemen met Annemie Charlier om te kijken of er vanuit de provincie mogelijkheden zijn. 

- Voor de overdekking van de pétanque-infrastructuur is er nog een discussie. Het is geen 

budgettair probleem. 

- In de sporthal worden de scheidingswanden vernieuwd; het kunstgras gerenoveerd en 

nieuwe Led-verlichting voorzien. 

- De renovatieplannen van de Westakkers zijn vastgelopen op een negatief mobiliteitsplan. 

- De Lijn gaat zich focussen op de hoofdlijnen. De huidige verbinding met Sint-Niklaas blijft 

evenwel behouden. 

3. Varia: 
- Het stuk Gyselstraat tussen Peperstraat en Drielinden: auto’s rijden over fietspad of 

parkeren gedeeltelijk op het fietspad. Het stadsbestuur had zonder overleg, een algemeen 

verbod tot parkeren uitgevaardigd. Dit stuitte op groot verzet van de bewoners. Na overleg 

met Schepen Carl Hanssens zal er wel parkeermogelijkheid blijven, maar in afgebakende 

stroken. 

- Het dossier Gyselstraat deel 1 en 2 zal verder met Carl Hanssens besproken worden.  

- Moeilijkheid bij het indraaien van de Nieuwkerkenstraat vanuit de Meesterstraat. De auto’s 

staan te dicht bij de hoek geparkeerd. Stukje vrij laten. Wordt onderzocht. 

- Enkelrichtingverkeer in de Vrouweneekhoekstraat nog steeds niet opgelost. In de 

Gyselstraat kan men slalommen tussen geparkeerde wagens, maar in de Vrouweneekhoek 

wordt dit niet toegepast. 

- Kan men de ezelsruggen in de Vrasenestraat niet verwijderen, waar er nieuwe huizen 

gebouwd werden. Direct contact opnemen met het Stadsbestuur. 

- In de ondergrondse parking van het nieuwe zorgcentrum worden 9 parkeerplaatsen voor 

gehandicapten voorzien. 

- Aan het Oud Gemeentehuis moeten dringend een aantal onderhoudswerken gebeuren. Kris 

Boel bezorgt ons een brief met wat er moet gebeuren. 

- De website van onze dorpsraad wordt vernieuwd. Als er vragen zijn over de inhoud, gelieve 

deze dan door te spelen aan onze webmaster. 
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    4. Werkgroepen: 
Seniorenraad: 

Er start een pilootproject met dementiecoachen. Het is een samenwerking met de familie en 

het AZ Nikolaas. 

 

Volgende dorpsraad 5 februari om 20u. : Heraanleg van het dorpsplein 

en het kruispunt van Ten Bos. 
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