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1. Vorige verslag:
Geen opmerkingen.

2. Burgemeester Christel Geerts: toelichting veiligheidsbeleid en algemeen beleid:
Voorstelling van de nieuwe korpschef Johan De Paepe, 36 jaar en woonachtig in Gent. Was
werkzaam bij de spoorwegpolitie.
10 j geleden is de Rijkswacht gefuseerd met de politie.
De politie moet gemeenschapsgericht zijn en preventief georiënteerd werken.
Luisterbereidheid is tevens een belangrijk gegeven.
In 2012 zullen er 22 nieuwe medewerkers aangeworven worden

3. Johan De Paepe: nieuwe korpschef licht politiebeleid toe:
Hij moet zorgen voor een excellente politiezorg.
Goed omspringen met de budgetten
Heeft goede informatie nodig ( wat leeft er; welke problemen zijn er in welke wijk enz. ).
Hij heeft 240 medewerkers ter beschikking ( let op: 24 u/24 u )
Doen interventies waar nodig.
Met de ‘Smartjes’ proberen zij op discrete en snelle manier tijdig te interveniëren.
De verkeersdienst is onderbemand om een degelijk verkeersbeleid te voeren.
De veiligheid rond de scholen is prioritair. Hoe kan dit verbeterd worden.
De fietsveiligheid in het algemeen moet verhoogd worden.
Zone 30 is een heikel punt. De inrichting is niet steeds duidelijk. De parketten bestraffen niet.
De werkgroep verkeer is bezig de verkeersstromen van de schoolgaande jeugd in kaart te
brengen evenals een aantal pijnpunten.
De jeugdraad is blijkbaar ook bezig met de verkeersproblematiek. Misschien is coördinatie of
samenwerking mogelijk.
Hoe kan de problematiek van het zwaar vervoer door de Nieuwkerkenstraat aangepakt worden.
De wegels, die door de schoolgaande jeugd veel gebruikt worden moeten beter onderhouden
worden. Dit verhoogt de verkeersveiligheid.
Er komt inderdaad een noodweg voor de voetbal langsheen de spoorweg. Dit is geen weg voor
doorgaand verkeer. Toch aandachtspunt, dat dit niet gewoon gebruikt wordt voor het autoverkeer.
Inbraken en criminaliteit: meestal georganiseerde bendes. Voor de inbraken is preventie
belangrijk.
Vragen kunnen steeds gericht worden aan politie.wijk@sint-niklaas.be
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4. Kunstwerk Hemelboog:
De hemelboog is klaar om te zandstralen. De sokkel moet door de stadsdiensten nog geplaatst
worden. Dit is voorzien voor November.
Indien alles volgens plan verloopt zou de inhuldiging op 10 December plaats vinden.

5. Rio-project Nieuwkerken-Oost:
Omvat werken in de Mispelaerewegel; Vlasbloemstraat; Kwakkelhoekstraat; Nieuwkerkenstraat
( deel langs spoorweg ) en Heihoekstraat.
De werfvergaderingen zullen 2-wekelijks opgevolgd worden door Wilfried Meersschaert
03 776 97 34 ( of Oswald ).
De werken duren tot juni 2012.

6. Verslag van de Raden:
Sportraad:
Sporthal De Mispelaer: In 2012 wordt er een nieuwe vloer aangelegd, die de veerkracht terug zal
verhogen.
De waterdoorsijpeling aan het dak zal hersteld worden. Om budgettaire redenen zal een volledig
nieuwe dakbedekking pas later gebeuren.
Men gaat dus eerst de vloer aanleggen en pas later een nieuw dak.!!!
Op de Ster zal een ruiterpiste aangelegd worden.

Seniorenraad:
Voorstel om een belbus in te leggen aangezien er een aantal wijken niet door het openbaar
vervoer bediend worden ( Buitenstraat, Drielinden, Zeveneekhoekstraat, Poelstraat,
Portugesestraat, Ekelstraat …). Het is de bedoeling dat men hoogstens 500 m moet gaan om een
bushalte te bereiken.
In de bibliotheek zijn nu ook kranten beschikbaar.

Stramien:
Op 26/10 is er een infovergadering in de Droomballon over aanplanting van bomen.

Jeugdraad:
De voorzitter van de deeljeugdraad, Stefaan De Bock, brengt volgende dorpsraad verslag uit.

7. Varia:
Het speelbos wordt beter onderhouden.
De begraafplaats is niet toegankelijk voor gehandicapten. In 2012 zou dit aangepast worden. De
wandelwegen moeten beter onderhouden worden.
Putten in de Zoetwater- en Mulderstraat: structureel probleem.
Vanaf December starten de voorbereidingen voor het opstellen van een memorandum voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 14/10/2012
De verkeerswerkgroep komt samen op 18 Oktober in het Gemeentehuis op Ten Bos.
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