Memorandum gemeenteraadsverkiezingen 2012

1. Welzijn en sociale zaken:
- Verhoging van de capaciteit in OCMW rusthuizen.
- Bij voorkeur mensen uit Nieuwkerken opnemen.
- Verhoging van het comfort en betere kwalitatieve verzorging in rust- en ziekenhuizen.
- Thuiszorg meer bekend maken naar de senioren toe.
- Plaatsing van een defibrillator ( machine dat gebruikt wordt bij hartstilstand ) in het centrum
van Nieuwkerken.

2. Jeugdbeleid:
- ondersteuning van de algemene werking en activiteiten van het jeugdhuis via subsidiëring
van een deeltijdse beroepskracht.
- Beter onderhoud van de infrastructuur van speeltuigen, speelpleinen, voetbalpleintjes …
- Open stellen van bestaande bosgebieden en realisatie van het speelbos in de Heihoekstraat.
- Definitieve bestemming van de groenzone aan “De Schakel”.
- Cultuurcheques voor de jeugdverenigingen.
- Online Databank voor verhuurmateriaal.

3. Senioren:
- Aandacht voor de toename van het aantal senioren.
- Uitbouw van een dienstencentrum voor senioren.
- grotere toegankelijkheid van het rusthuis voor activiteiten van niet inwonende senioren.
- Goed georganiseerde dienstverlening voor zelfstandig wonende senioren.
- Plaatsen van rustbanken
- Seniorenvervoer organiseren.
- Project senioren voor senioren opstarten.

4. Sport:
- Evenredige verdeling van de subsidies onder de verschillende sporttakken.
- Degelijke infrastructuur en onderhoud van de sporthal.
- Onderhoud en herstelling van alle sportinfrastructuur.
- Fietsstalling aan de sporthal overdekken
- Gedeeltelijke overdekking van de pétanquebaan.
- Tennisterreinen en de sporthal tijdens de vakantiemaanden open stellen voor de jeugd en
dit ook promoten.

5. Cultuur:
- Herstel en uitbreiding van het klompenmonument
- Evaluatie openingsuren van de bibliotheek
- Cultuurcheques voor jongeren.
- Waardering en ondersteuning van “De Vlasbloem” via aangepaste subsidies.

6. Verenigingsleven:
- Openstellen van het jeugdhuis voor alle verenigingen.
- Behoud van een vrijgestelde voor het jeugdhuis.

7. Onderwijs:
- Beide onderwijsnetten op een gelijkwaardige manier behandelen.
- Verkeersveiligheid rond de scholen verhogen ( zie ook rubriek verkeer ).

8. Huisvesting, bouwen en wonen:
- Het landelijk karakter van ons dorp moet behouden blijven.
- Bij renovatie van woningen in de dorpskern moet rekening gehouden worden met het
Dorpsgezicht (straatzicht).
- Behoud van de pastorij als cultureel erfgoed.
- Oud gemeentehuis in goede staat behouden en de beschikbaarheid beter bekend maken.

9. Groen, milieu en huisvuil:
- Behoud en versterking van het groene karakter van de Westakkers.
- Oude wegels herstellen en goed onderhouden. Mogelijkheden zoeken om de wegels te
verbinden, zodat er interessante en veilige verbindingswegen komen voor fietsers en
wandelaars.
- Behoud of herstel van de landschapselementen, o.a. het project “rootputten” opstarten.
- Behoud en herstel van de bomenrij in de dreef van de Kwakkelhoek.
- Bij verdere ontwikkeling van de KMO zone een groene buffer voorzien.
- Grotere controle op het sluikstorten.
- Genoeg vuilbakken voorzien in de dorpskern + ook regelmatig ledigen.

10. Landbouw:
- Behoud van het landbouwgebied.
- De landbouw inschakelen en vergoeden voor het onderhoud van de landschapselementen.

11. Economie en Financiën:
- Prioriteit aan het hergebruik van industriële panden i.p.v. nieuwe ambachtelijke zones te
ontwikkelen.
- Wij opteren voor een zuinig beleid en goed beheer van de financiën.

12. Algemeen Bestuur:
- Vereenvoudiging van de formulieren. Het steeds weerkerend invullen van de basisgegevens
van verenigingen of wijkcomités bij de aanvraag van o.a. subsidies. Deze gegevens zijn bij het
Stadsbestuur bekend. Voorstel om alleen de wijzigingen door te geven.
- Het Stadsbestuur moet meer informatie doorspelen aan de dorpsraad en zij moet dit ook
tijdig doen, zodat er nog ruimte blijft om er op in te spelen of andere voorstellen te doen.
- Promotie van het meldpunt.

13. Winkelen en horeca:
- Domein van de centrummanager ook inschakelen voor Nieuwkerken.
- Geen betalend parkeren invoeren.

14. Ruimtelijke Ordening:
- Geen nieuwe woonuitbreidingsgebieden. Behoud van het agrarisch karakter van Nieuwkerken
met behoud van het dorpskarakter; de scheiding tussen Sint-Niklaas en Nieuwkerken behouden.
- In de dorpskern wel vernieuwbouw toestaan.
- Definitieve bestemming voor de groenzone van “ De Schakel “.

15. Verkeer:
Het volgende stadsbestuur moet:
1. een plan opstellen om de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid op het grondgebied
Nieuwkerken-Waas en bij uitbreiding regio Sint- Niklaas te verhogen.
2. zich als doel stellen tegen het eind van volgende ambtstermijn het aantal verkeersslachtoffers
op het grondgebied Sint-Niklaas te beperken.
Concreet wensen we:
- de installatie van snelheidsremmende maatregelen in de dorpskern.
- het bannen van het doorgaand zwaar vrachtverkeer uit de dorpskern van Nieuwkerken-Waas
- een degelijke en veilige fietsinfrastructuur op de wegen buiten onze dorpskern met fysiek
gescheiden fietspaden
- veilige toegangsweg tot het centrum van Sint-Niklaas voor fietsers komende via Klapperbeek en
Vijfstraten en Singel.
- Scholen: (auto-)verkeersvrije zones rond de schoolpoorten met meerdere kus en rij zones op
afstand van de ingang van de scholen.
- ruimte voor fietsers in de Nieuwkerkenstraat en Pastorijstraat tijdens de spitsuren.
- te waken over een degelijke maar vooral veilige inrichting van het kruispunt de Ster –
Vossekotstraat
- dringende heraanleg en herinrichting van de Godsschalkstraat, Zonnestraat, Uilenstraat en
Vossekotstraat. Er is dringend nood aan een volwaardige riolering , herinrichting van de rijweg en
de aanleg van veilige fietspaden.
- Frequente controle op de staat van fiets- en voetpaden.
- verhogen van de veiligheid op de kleinere landwegen door snelheidsremmende maatregelen,
fysiek gescheiden fietspaden en uitwijkstroken (naar het voorbeeld van de gemeente Beveren).

16. Openbaar Vervoer:
- Betere treinverbindingen vanuit Nieuwkerken met Antwerpen, Gent, Brussel
- Lokaal busvervoer: aanpassing van de timing van de stadsbussen: op zondag vertrekken er
vanuit Nieuwkerken gelijktijdig 2 bussen richting Stad, weliswaar langs een andere weg.
Waarom kan de ene bus niet ½ u later vertrekken zodat je om het ½ u een bus hebt richting
Stad..
- Betere verbindingen op vrijdagavond en in het weekend.
- Busvervoer: ’s avonds niet elk ½ u een bus, maar 1 x per uur, maar later laten rijden

17. Politie & Brandweer:

.

- Effectief beboeten van kleine winkeldiefstal
- De GSM van de wijkagente werkt alleen tijdens de diensturen. Vraag om hem buiten de
diensturen door te schakelen naar de Stadspolitie.
- De politie moet zichtbaar kunnen optreden bij overtredingen..
- Toezicht bij de scholen door Stadswachten
- Evenredig politietoezicht in vergelijking met de Stad, aangaande verkeersveiligheid.

