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1. Vorig verslag:
Geen opmerkingen.

2. Voorzitter SK Sint-Niklaas Guido Van Lysebetten:
FC Nieuwkerken is gestart in 1992 met jeugdwerking en is na 5 j in de nationale competitie
de
aangetreden. Momenteel zijn ze opgeklommen naar 2 nationale afdeling.
Ze hebben een goede structuur, waarin beleefdheid en discipline belangrijk zijn.
Ze werken met een jaarbudget van € 600.000 en ontvingen een subsidie van € 1.000.000 van de
Stad. Ze zijn financieel gezond ( één van de weinige ploegen ) en bezitten een bedrijfskapitaal van
€ 1.700.000. De kosten voor de jeugdwerking bedragen € 150.000
Werken uitsluitend met gediplomeerde trainers. Om dit alles te financieren worden er tal van
ste
activiteiten georganiseerd ( bbq; kaas; quiz; scampi’s; fan-dag 1 ploeg ..)
Momenteel hebben ze 300 jeugdspelers.
Op woensdag is er een keeperschool.
Tijdens de vakanties worden er sportstages georganiseerd.
ste
Ze hebben 3 seniorenploegen, waarbij doorstroming naar de 1 ploeg mogelijk is.
Powerpoint presentatie over de werking en de structuur. ( zie bijlage )

3. Drietakt buurtbedrijf: Julien Ghesquière en Nawal:
Zie powerpoint presentatie ( zie bijlage )

4. Memorandum voor het stadsbestuur:
In december, februari en maart worden de dorpsraden gewijd aan het werken aan een
memorandum voor de gemeenteraadsverkiezingen voor 2012.
Iedereen wordt verzocht zijn ideeën mee te brengen, zodat we met een degelijk document naar de
verschillende politieke partijen kunnen stappen.

5. Rio-project Nieuwkerken-Oost fase 2:
Dit project omvat de Mispelaerewegel; Vlasbloemstraat; Kwakkelhoekstraat; Nieuwkerkenstraat
( deel langs spoorweg ) en Heihoek.
Men is gestart aan de Mispelaerewegel met de aanleg van een betonstrook van 3 meter breed.
Deze wegel zal wel afgesloten worden voor het wegverkeer. Hierover werd echter niet
gecommuniceerd !!
In de Kwakkelhoekstraat wordt het beton opgebroken. De voetpaden worden niet opgebroken,
aangepast of uitgebreid.
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6. Werkgroep verkeer:
Via het octopusplan wil men de veiligheid en de mobiliteit verbeteren rond de 2 scholen.
Aan de hand van de verkeersstromen van beide scholen zullen voorstellen rond de
verkeersveiligheid geformuleerd worden, die via het memorandum voor de verkiezingen van 2012
overgemaakt zullen worden aan de verschillende partijen. Wij zullen daarna ook strikt de
partijprogramma’s analyseren en kijken in hoever zij rekening houden met de aanbevelingen.
Achteraf zal ook gekeken worden in hoever de programma’s uitgevoerd worden.
De volgende vergadering gaat door op 19/12 om 20u.

7. Verslag verschillende raden:
Jeugdraad:
Het is volop de periode van de memoranda en politici kijken ook naar de Nieuwkerkse
jongeren en jeugdverenigingen. Een eerste brainstorm binnen de deeljeugdraad leverde de
volgende ideeën op die eveneens kunnen gebruikt worden als eigen actiepunten. Tussen
haakjes staat hoe er te werk gegaan kan worden:
1) Voetbalveld Wallenhof beter onderhouden! Momenteel is het de naam ‘voetbalveld’ niet
waard. Het zou terug aangepakt moeten worden zodat het mogelijk wordt er effectief te
voetballen! (actiepunt deeljeugdraad, opname in memorandum, opvolging groendienst).
2) Spiegel aan De Schakel (verkeersdrempel) om betere zichtbaarheid te hebben bij het
uitrijden (actiepunt deeljeugdraad, opname bij verkeer in memorandum).
3) Heraanleg fietspad Heihoekstraat (meegeven dorpsraad - zij zijn bezig met een
verkeersproject i.s.m. scholen enz. - kan opgenomen worden in hun memorandum +
melding betrokken stadsdienst + controle door DJR en indien er geen aanpassing komt,
volgende actie. Op te volgen punt!)
4) Vervoer kampmateriaal ook tijdens weekend (betrokken dienst, maar met opvolging DJR
en jeugdraad)
5) Speciale dag voor Nieuwkerkse jeugdbewegingen waarop ze alles op het Ster gratis
kunnen gebruiken: trampolines, waterfietsen, zwembad, enz. Speelpleinen hebben
momenteel een zelfde soort ‘speelpleindag’ op het Ster. Bovendien worden er ook
vraagtekens geplaatst bij het systeem van de abonnementen voor jeugdbewegingen: men
zou sowieso gratis toegang moeten krijgen, zonder vertoon van het abonnement – niet
altijd even evident om elke groep een abonnement mee te geven – maar mits aanmelding
met uniform. (vragen vanuit (deel)jeugdraad richting Stad en betrokken diensten)
6) Forum jeugdwerking, zodat ook ouders meer worden geïnformeerd en eigen inbreng
hebben (Intern, bij opbouw website)
7) Cultuurcheques voor jeugdbewegingen (stadsdiensten & jeugdraad)
8) Databank voor verhuurmateriaal (ofwel intern bij opbouw website, ofwel betrokken
stadsdiensten of andere vereningen cf. VZW Wase Speelpleinwerkingen).
Deelculturele Raad:
Het kunstwerk is klaar.
Het monument wordt ingehuldigd op 10 december om 14u op het dorpsplein.
Toespraken door Oswald Opgenhaffen, Hugo Karïet ( kunstenaar ) en Lieven Van Daele ( schepen
Cultuur )
Muzikale omlijsting: fanfare “De Eendracht”
Daarna verwelkoming in de Academie voor Schone Kunsten voor de opening van de tentoonstelling
‘van ontwerp tot realisatie’ met werken van leerlingen rond het thema standbeelden en
monumenten. Inleiding door Ron Van de Vyver directeur SASK gevold door receptie aangeboden
door het Stadsbestuur.

Iedereen van harte welkom.
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8. Varia:

- Er is een tekort aan vergaderruimten in Nieuwkerken.
- Het is dringend tijd om subsidies aan te vragen voor activiteiten in 2012
- Boomaanplanting:
Deze boomplantingsactie werd door de landbouwers zwaar op de korrel genomen.
Uiteindelijk werd er beslist om in de:
Blindestraat+Poelstraat 170 m linde aan te planten
Drielinden: 220 tamme kastanjes
Godsschalkstraat: 580m gewone esdoorn +knotwilg
Mulderstraat+Vlasbloemstraat : 380m zwarte els (haagkant)
Pieter Segherswegel 340m zwarte els + inzaaien van bloemenmengsel
Schuilhoek: 200 meter zwarte els + hazelaar
Volgende dorpsraad op 7 december om 20 u
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