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1. Overlopen vorig verslag 
Geen opmerkingen. 
 
2. Beleidstoelichting door Schepen Sofie Heyrman 
Sofie Heyrman is schepen voor welzijn en stedelijk basisonderwijs (zesde schepen).  
Welzijn omvat een hele waaier aan beleidsdomeinen gaande van huisvesting, armoedebeleid 
tot kinderopvang. 
Momenteel zijn er belangrijke initiatieven met betrekking tot de huisvesting van senioren.  
Ten behoeve van de zelfzorgzaamheid van senioren (mantelzorgpremie) en op het vlak van 
toegankelijkheid (naar gehandicapten en kansarmen) en armoedebeleid ondersteunt het 
stadsbestuur diverse initiatieven. 
Algemeen is er met betrekking tot kinderopvang in Vlaanderen een tekort aan 
opvangplaatsen, maar in de regio Sint-Niklaas valt dit al bij al nog mee. Er worden wel 
initiatieven genomen om de opvangcapaciteit te verhogen (investeringen in gebouwen en 
personeel). 
Op de dorpsraad werd ook de vraag naar een seniorenhuis in Nieuwkerken gesteld en het idee 
geopperd om bij de bouw van de nieuwe bibliotheek een dergelijke ruimte te voorzien. Door 
de schepen werd hiertoe ook de accommodatie van ‘’t Verschil’ aangehaald die een 
behoorlijke investering was en totnogtoe onderbenut is gebleven. Een problematiek die reeds 
in vorige dorpsraden meermaals aan bod is gekomen en waarbij toen als oorzaak de 
ontoereikende inrichting van de polyvalente zaal van het jeugdhuis is aangeduid. Een verdere 
inrichting van de polyvalente zaal is een conditio sine qua non om tot een volwaardig gebruik 
te kunnen komen. 
 
3. Voorstel ‘veiligheid station’ 
Discussie over mogelijk aangepast voorstel om de veiligheid te verhogen. 
Het standpunt over de nood aan een belemmering die het oversteken over de sporen 
verhindert werd opnieuw bevestigd op de dorpsraad. 
 
4. Aanpassingen N70 
De overhandigde ongevallenstatistieken geven aan dat de zone tussen Ster en Kwakkelhoek 
inderdaad een terecht aandachtspunt is op het vlak van de verkeersveiligheid. 
Er is een blijvende bezorgdheid van de buurtbewoners aangaande de veiligheid van fietsers en 
voetgangers wanneer er een ‘ovaal’ komt op het Ster. Idealiter kunnen deze zich onder de 
ovaal door naar de andere kant begeven. 
Op de dorpsraad werd een brief voorgesteld te versturen naar het Vlaams Gewest. De 
dorpsraad gaat akkoord met de inhoud en het versturen van deze brief. De brief zal men via 
het stadsbestuur laten overmaken aan het Vlaams Gewest. 
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5. Verslag raden 
 
5.1 Cultuurraad: 
 Het cultuurbeleidsplan is opgemaakt. 
 Luc Heirbaut werd voorgedragen als verdienstelijk persoon. 
 Tentoonstelling ‘de mens’ is genomineerd. 
 De mogelijke aankoop van een werk van Sander Wijnants door de stad Sint-Niklaas. 
 
5.2 Sportraad: 
 De toegankelijkheid tot de sportinfrastructuur van FCN Sint-Niklaas is voor de recreatieve 

loper door de plaatsing van een omheining onvoldoende. Het is niet langer mogelijk om er 
volledig rondom te lopen:  

o Het idee om een looptraject rondom de sportterreinen te creëren is zowel door de 
heer Van Lysebetten als door de schepen van sport positief onthaald. 

o De trainingen van de WALO kunnen eventueel op de voetbalterreinen doorgaan.  
 
5.3 Jeugdraad: 
 Opmerking met betrekking tot de 11.11.11 omhalingen. Vraag naar stimulans, oproep tot 

activatie vanuit de diverse verenigingen. 
 
6. Varia 
 Door de nieuwe dienstregeling van de NMBS stoppen er minder treinen in Nieuwkerken. 
 De Schaliënwegel is door de werken van Aquafin in slechte staat (een 10-tal meter is in 

onbruikbare staat).  
 Postkantoor in Nieuwkerken zal mogelijks verdwijnen en vervangen worden door een 

postpunt in een warenhuis. 
Postzegels kunnen online aangekocht worden via www.post.be en worden de volgende 
dag geleverd. 

 Probleem met afwatering op dorpsplein aan café de Nieuwe Klok. 
 Delhaize Nieuwkerken: slechte locatie zebrapad (in midden oprit) en de specifieke 

straatstenen voor blinden in het voetpad worden steeds los gereden. 
 Kruispunt Meesterstraat-Turkijen: slechte zichtbaarheid door paal. 
 Ter hoogte van Turkijen zijn niet overal voetpaden voorzien waardoor kinderen op het 

fietspad moeten lopen (een onveilige situatie). 
 Geen beschutting (cabine) voor de reizigers van de Lijn aanwezig op het dorpsplein. 
 Accentverlichting aan basisschool O.L.V. komt er. 
 Sinterklaas was present!!! 
 Behoud landschapselementen (punt memorandum 2006). Gedurende de voorbije zomer 

zijn héél wat van de typische canadapopulieren gesneuveld tengevolge een hevige storm. 
Dit is zeer goed merkbaar in de Kwakkelhoek. Door de voorbije werken zijn ook een 
aantal bomen verwijderd. Vraag vanuit de dorpsraad naar een initiatief om deze uitval 
(natuurlijke en gewilde) opnieuw aan te vullen.  

 
 

EINDE 
- Volgende dorpsraad op woensdag 6 februari - 

 


