Onze dorpsraad van 3 juni ging door in het Jeugdhuis OC’t Verschil.
Hierbij werden de tarieven en mogelijkheden toegelicht van alle beschikbare
lokalen in onze gemeente, die kunnen gehuurd worden door onze verenigingen.
Dit gaat over de refter van de Droomballon, het Oud-gemeentehuis en de polyvalente zaal en vergaderzaal van OC’t Verschil.
Omdat hierop alle volwassen- en jeugdbewegingen uitgenodigd waren hebben
we ook een overzicht gegeven van 11 jaar werking dorpsraad Nieuwkerken.
Wel was er maar weinig interesse en vonden wij dit een gemiste kans om het
belang van de dorpsraad ook voor de verenigingen te benadrukken.
Zoals hierboven aangehaald kan men al deze informatie vinden op onze webstek
Tragewegenproject Nieuwkerken.
Een 15-tal inwoners van Nieuwkerken en 21 verenigingen hebben de kans gegrepen hun mening te geven over dit project via de evaluatiebundel (een hele
boterham). In januari 2015 overliep vzw Trage Wegen samen met de dienst patrimonium de reacties erop, weg per weg, en zocht samen met de aanwezigen
naar een overeenstemming over de toekomst van die wegen. Het verslag van die
avond vormde de basis voor het opmaken van een adviesnota en wenselijkheidskaart voor de herwaardering van trage wegen in Nieuwkerken (ter inzage
op www.tragewegen.be/sint-niklaas).
Op de gemeenteraad van 26 juni 2015 werden die documenten unaniem goedgekeurd. Het stadsbestuur kan nu starten met de uitvoering op het terrein.
Met dank aan allen die meegewerkt hebben om het patrimonium van Nieuwkerken in de toekomst te verrijken met enkele nu ontoegankelijke trage wegen.
Data volgende dorpsraden:- Woensdag 2 september vergaderen we in de Vlasbloem en maken kennis met
hun werking en programma.
- Woensdag 7 oktober geeft schepen Carl Hanssens meer uitleg over het Mobiliteitsplan.
- Woensdag 4 november zal schepen Wout De Meester de jeugdwerking toelichten. Hiervoor willen we specifiek de jongeren en de jeugdbewegingen uitnodigen. De schepen zal ook de voorstellen over het Parkbos brengen.
- Woensdag 2 december vragen we aan het schepencollege om meer details te
geven over de werking en planning voor de komende jaren.

De dorpsraden gaan door in de bovenzaal van het Centrum Ten Bos
(uitgezonderd 2 september) en beginnen stipt om 20 uur.
IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM OP DE DORPSRAAD!

De Nieuwkerkse dorpsraad is een overlegorgaan dat reeds 11 jaar allerlei
belangen van de Nieuwkerkse bevolking behartigt, bespreekt en over oplossingen overlegt met het stadsbestuur.
Op verschillende vlakken heeft de dorpsraad positieve resultaten geboekt. Vermits iedereen welkom is en spreekrecht heeft, komen de meest diverse onderwerpen aan bod. Elke vergadering nodigen we ook een gast uit om interessante
onderwerpen te bespreken, met extra aandacht voor Nieuwkerken.
Wij doen een oproep aan de Nieuwkerkse verenigingen om deze vergaderingen
bij te wonen om te ontdekken welke meerwaarde de dorpsraad voor de vereniging kan betekenen, en om zo meer wisselwerking te creëren tussen de Nieuwkerkse bevolking.
Elke eerste woensdag van de maand vergadert de dorpsraad om 20.00 uur in
de zaal Centrum Ten Bos.
U vindt in deze nieuwsbrief de data, plaats en onderwerpen van
de volgende dorpsraden.
Meer info bij Oswald Opgenhaffen tel.:03 776 27 45 of op onze webstek:
www.nieuwkerken-waas.be waar u ook alle verslagen van de voorbije dorpsraden vindt.
Overzicht voorbije werking dorpsraden.
Op de dorpsraad van 4 februari 2015 heeft Wouter Van Bellingen,
directeur van het Minderhedenforum, uitleg gegeven over de werking ervan.
Dit Minderhedenforum vertegenwoordigt 1800 verenigingen in Vlaanderen en
Brussel en zij willen vooral hun stem laten horen i.v.m. armoede, discriminatie
en ongelijkheid.
Verder werd er ook betreurd dat de kerstverlichting niet in orde was. Die heeft
maar enkele dagen gewerkt en was defect vooral op de feestdagen.
Bij het dossier over de Trage Wegen heeft de Marktwegel code 1 gekregen en 5
andere wegels code 2. Het is het Schepencollege en uiteindelijk de gemeenteraad
die het ganse dossier moet goedkeuren.
Ook werd er een werkgroep “Jaarmarkt” opgericht die met Paasmaandag een
feestmarkt wil organiseren.
Op woensdag 4 maart werd door schepen Mike Nachtegael uitleg gegeven
over het Welzijnshuis. Dit Welzijnshuis, gelegen in de Abingdonstraat in SintNiklaas, omvat ALLE Welzijnsdiensten van het OCMW en de stad.

U wordt er snel geholpen aan de onthaalbalie waar men u direct kan helpen
of doorverwijzen naar de juiste dienst.
Op deze dorpsraad hebben de aanwezigen eenparig beslist om de voorstellen
van Stramin i.v.m. de naamgeving van de Trage Wegen volgens de erfgoedwaarde van oude benamingen te ondersteunen.
Bij de verslagen van de werkgroepen was er vooral veel aandacht voor het beleidsplan van de Seniorenraad .
1. Aanbod

mindermobielenvervoer uniformiseren, uitbreiden en bekendmaken
specifieke aandacht voor senioren en mindermobielen in het mobiliteitsplan.
2. Promotie- premie woningaanpassing en woonwinkel in de kijker plaatsen
3. Bestendigen huisbezoeken 80-plussers en promotie seniorengids
Zorgstrategisch plan :
1 Zorgen voor bijkomende assistentie woningen
2 Nieuwbouw en uitbreiding Populierenhof en Plataan
3 Oprichten van nachtopvangcentrum
4 Zorgflats voor senioren met een mentale beperking
5 Uitbreiden van kortverblijf
Op de dorpsraad van 1 april heeft schepen Wout De Meester de voorstellen
over het Parkbos toegelicht. Het Parkbos ’De Cleene’ is het nieuw aangekocht
bos tussen Berkenhof en de Wallenhofwijk. Het stadsbestuur zal dit inrichten als
openbaar park.
Ook het dossier van de Trage Wegen werd besproken en ligt nu ter goedkeuring
bij het stadsbestuur.
De werkgroep “Feestmarkt” gaf hierbij het programma van 6 april weer met de
nadruk om de jaarmarkt te doen herleven.
Op de dorpsraad van 6 mei konden we kennismaken met de werking van de
defibrillator, die geschonken werd door het Vlasbloemcomité, en ter beschikking staat voor ieder noodgeval. Deze is geplaatst aan de buitenmuur van de
Carrefour in de Vlasbloemstraat. Het toestel geeft duidelijke instructies wat men
moet doen bij hartstilstand en verhoogt de overlevingskans.
Ook is er nu in ons woonzorgcentrum Populierenhof een Antennepunt ( = aanspreekpunt)voorzien. Men kan er, mits vergoeding, genieten van een heerlijke
maaltijd, gebruik maken van een toegankelijke badkamer of verwend worden in
het kapsalon. Men kan er ook terecht met al uw thuis-en woonzorgvragen.
De Klompentocht van 17 mei werd toegelicht door iemand van de vzw. Nieuwkerken leeft.

