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1. Vorig verslag:
Opmerking: de aanleg van de ovonde aan de Ster is geen beslissing van de Stad. Dit is een
bevoegdheid van het Gewest.

2. Verbreding van de dorpsraad:
Doel:
- De dorpsraad wil een breder draagvlak creëren rond vernieuwingsprojecten of
probleemsituaties in ons dorp.
- Wij willen de verenigingen meer betrekken bij de werking ervan.
- Wat heeft de dorpsraad te bieden.
- De dorpsraad als spreekbuis met het stadsbestuur om wensen en verzuchtingen beter aan
bod te laten komen.
Kleine brainstorming, hoe we dit kunnen realiseren:
- Een agendapunt dorpsraad, maken bij de verenigingen.
- Iedereen moet aan het woord kunnen komen.
- Op voorhand punten aanbrengen en doormailen, zodat die op de dorpsraad besproken
kunnen worden.
- Een gezamenlijke kalender op de site, voor activiteiten die open staan voor een breder
publiek.
- Uitlenen van materiaal tussen de verenigingen onderling.
- Synergiën tussen de verenigingen.
- Tijdens de nieuwjaarsreceptie een papier ronddelen om suggesties te doen.
- Bij de nieuwjaarsreceptie een korte toespraak geven en iedereen uitnodigen voor de
dorpsraad.
- Een extra mail naar de verenigingen, wanneer er een thema op de agenda staat dat hen
aanbelangt.
- Ook geografisch ( wijk gerelateerd ) uitnodigen. Problemen in een bepaalde wijk.
- Jongeren hebben alleen interesse, als ze weten, dat er aan hun problematiek iets kan
gedaan worden. Drempelverlaging.
- Er zijn mensen die niet naar de dorpsraad komen en die ook niet op internet kijken naar de
verslagen.
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3. De werkgroepen:
Sportraad:
- De herstellingen aan de sporthal zijn uitgevoerd.
- Een noodzakelijke uitbreiding van de sporthal komt er niet.
- De mobiliteitsproblematiek rond de sporthal is nog niet opgelost.
- Vernieuwing of nieuwe inplanting van een zwembad in Sint-Niklaas.
- De Baloise Tour heeft weinig volk aangetrokken. De Bink Bank Tour was iets beter, maar is
dit de kostprijs waard. Men zoekt blijkbaar een alternatief voor de startplaats van de Ronde
van Vlaanderen.
Cultuurraad:
- De cultuurraad bestaat 50 jaar en met wil 50 activiteiten plannen in de periode januari –
april. Maar ze moeten wel speciaal zijn.
- Op 12 oktober is er op het stadhuis een academische zitting voor 50 j cultuurraad.
- Okra organiseert op 31 oktober Réveil een sfeervolle herdenking met muziek en verlichting.
Start 17.00 u.
- Op 27 oktober worden de laatste Muzikale Hoogdagen georganiseerd. 9.30 u in de kerk.
Organisatie: Werner Foucqart.
- Woodstock is verkozen tot beste café van Sint-Niklaas.
- 11 juli viering van volgend jaar gaat door op 3 juli.
Seniorenraad:
- Op 14 november start de seniorenweek.
- In Bauhaus wordt er een tentoonstelling met informatiestanden georganiseerd.

4. Varia:
- Vraag om zebrapad aan te leggen aan de Arthur De Jonghestraat.
- De oversteekplaats voor fietsen aan de Roxy blijft een probleem.
- De spoorwegovergang in de Uilenstraat heeft slechts aan 1 zijde haaientanden.
- Het oud gemeentehuis is in zeer slechte staat. ( foto’s maken en mail sturen ).
- Een bloembak op Ten Bos is kapot.
- Wij vragen voor volgend jaar bloemen aan het oud gemeentehuis.
- Op 19 oktober is het dag van de Trage Weg. Er wordt een wandeling georganiseerd die om
14 u vertrekt aan het station. De Heihoekwegel kan terug opgesteld worden. De Marktwegel
zal niet lukken o.w.v. de ruilverkaveling.
- Verbreding van de wegel aan het voetbalstadion.
- Op 11 oktober heeft de eerste steenlegging plaats van het nieuwe zorgcentrum.
- Onder de rubriek adviesraden op de site van Sint-Niklaas, staan de dorpsraden niet
vermeld. Zijn het dan toch geen adviesraden?
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