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De dorpsraad van juni ging door in jeugdhuis ’t Verschil.
Alle verenigingen van Nieuwkerken waren uitgenodigd. De belangstelling was echter mager.
Het was de bedoeling om een overzicht te geven van de mogelijkheden om lokalen te huren in
Nieuwkerken. De lokalen zijn gevestigd in het jeugdhuis ’t verschil, De Droomballon en het Oud
Gemeentehuis.
Alle verenigingen kunnen gebruik maken van deze infrastructuur.
Elke verhuring van OC 't Verschil gaat via het cultuurcentrum. Je kan de polyvalente zaal of de
vergaderzaal huren. Dit door aanvraag van volgende link: http://www.sint-niklaas.be/vrijetijd/cultuur/lokaal-zaal-huren
Een privéfeest - verjaardagsfeestje kan niet in deze infrastructuur.
Bij het bovenstaande is elke vorm van onder verhuur door een (jeugd)vereniging verboden.
Er bestaat wel de mogelijkheid om hiervoor contact op te nemen met het bestuur van JC 't
Verschil. Samen met hen bekijk je dan de mogelijkheden. Als zij met jullie iets afspreken zal dit altijd
doorgaan tijdens de openingsuren van het jeugdhuis. Er kan dan met een bonnetjessysteem gewerkt
worden. Dit kan via Nicolas Bombeke: bombeke.nicolas@gmail.com
Dienst cultuur houdt zich bezig met de verhuur van zalen of lokalen. Ze zijn te bereiken op 03 778 33
30 of via mail cultuur@sint-niklaas.be
De verantwoordelijke voor verhuring van OC ’t Verschil is didier.verlee@sint-niklaas.be
33 33

of 03 778

De verantwoordelijke voor verhuring van de Droomballon en het oud gemeentehuis Nieuwkerken is
farah.aliluch@sint-niklaas.be of 03 778 33 43

1. Verslag vorige vergadering:
Geen opmerkingen.

2. Doelstelling en werking van de dorpsraad :
Eind 2003 werd er op verschillende vergaderingen van de deelculturele raad NieuwkerkenWaas, onder leiding van Dirk Maris, verschillende keren gesproken over de mogelijkheden

Secretariaat: Oswald Opgenhaffen, Berkenhof 11, 9100 Nieuwkerken-Waas.
secretariaat@nieuwkerken-waas.be – 03 776 27 45

om een eigen dorpsraad te hebben in Nieuwkerken. Dit ook vooral omdat de werking van
een deelculturele raad beperkt is. Een dorpsraad kan veel ruimer werken en coördineren.
Ook het stadsbestuur stond open voor dit initiatief, het was trouwens een punt in het
witboek van toen.
Een 6tal mensen van de deelculturele raad vormden dan een werkgroep en nodigden toen
mensen van de 2 andere dorpsraden uit. Vooral de mensen van Sinaai, met een jarenlange
ervaring, gaven toen heel nuttige tips.
Het was dan ook uitkijken naar een goed moment om dit te starten. En dat moment kwam er
toen de stad een ruime infovergadering over de komende grote Rio-projecten in onze
gemeente heeft georganiseerd.
Na deze infovergadering hebben we aan de talrijke aanwezigen een pamflet uitgedeeld i.v.m.
de uitnodiging tot vorming van de dorpsraad.
Op de eerste bijeenkomst op woensdag 28 april 2004 bijgewoond door 38 aanwezigen
werden een aantal doelstellingen vastgelegd:
- Het is een open vergadering waar iedere Nieuwkerkenaar kan aan deelnemen.
- Niet partijpolitiek gebonden
- De kalender wordt bepaald door de aanwezigen.
- Er kunnen verschillende werkgroepen opgericht worden rond bepaalde thema’s.
- De dorpsraad bepaalt zelf hoe men wil werken.
- De vergadering zal plaats hebben op een welbepaalde dag van iedere maand op een
vooraf bepaalde plaats.
- Adviezen worden doorgestuurd naar het Schepencollege
De vergadering heeft beslist om iedere eerste woensdag van maand ( behalve juli en
augustus), samen te komen om 20 u in de refter van de Stedelijke Basisschool.
Er werd tevens beslist geen bestuur te installeren, maar wel een kerngroep samen te stellen,
om de dorpsraad op gang te trekken.
Deze kerngroep zou dan beslissen, wie verslaggever wordt en wie de prille financiën zal
beheren.
13 personen gaven zich op om toe te treden tot de kerngroep, en zo zijn we dan gestart:
2 weken voor elke dorpsraad komt de kern bijeen, we doen dit al 10 jaar en meestal op deze
plaats, om de agenda te bepalen. Momenteel bestaat de kern uit een 7tal leden die elke
maand getrouw samen komen om de werking te bespreken.
Dat onze start niet ongezien is gebeurd bewijzen deze artikelen in de pers van toen.
Meteen kwam er al een heel belangrijk punt op de agenda, nl. het referendum over het al
dan niet eenrichtingsverkeer in het gedeelte van de Nieuwkerkenstraat.
Al direct na de start kwam er een uitgebreide werkgroep verkeer samen op dinsdag 18 mei,
om de problematiek te bespreken over het zwaar verkeer in de dorpskern, al of niet
eenrichtingsverkeer en de grote Rio-werken.
Een 60 tal mensen waren aanwezig en beslisten om het tweerichtingsverkeer te behouden in
de Nieuwkerkenstraat met fietsbaan langs beide wegzijden zone 30 inplanting enkel waar
nodig en afgebakend door middel van verkeersplateau’s)
Als we 11 jaar geschiedenis overlopen mogen we wel een aantal belangrijke
verwezenlijkheden opsommen.
9 dorpsraden per jaar maal 11 is 99 keer samen bespreken wat er belangrijk is en leeft in
onze gemeente.
We hebben al 3 burgemeesters zien passeren, en ook alle schepenen van de vorige en
huidige colleges zijn onze gasten om hun beleid toe te lichten, aan te duiden wat er
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belangrijk is voor onze gemeente en de vragen al of niet te beantwoorden van de
aanwezigen.
We hebben een trouw publiek maar zien ook bij bepaalde thema’s dat er wisselende
belangstelling is. Hierbij doen we een speciale oproep aan de volwassenenbewegingen en de
jeugd: de kern betreurt dat er onvoldoende belangstelling is van die kant, terwijl de
dorpsraad een echt forum vormt tot inspraak van onze gemeente in het beleid.
Bij de 2 voorbije gemeenteraadsverkiezingen hebben we in september voorafgaand aan de
verkiezing telkens een ruim debat voorzien, om alle kandidaat gemeenteraadsleden van onze
gemeente, zichzelf te laten voorstellen, en een debat te voeren tussen de lijsttrekkers.
maal per jaar verspreiden we aan ALLE inwoners en ook omliggende straten van onze
gemeente onze Nieuwsbrief om de werking van de dorpsraad door te geven. Dit zijn nu al 20
infobrieven die verspreid zijn.
Alles opnoemen wat er gebeurd is de voorbije 11 jaar zou ons te ver leiden, maar toch willen
we nog een aantal punten toelichten:
Met de heraanleg van het dorp waren we als dorpsraad actief betrokken bij de wekelijkse
werfvergaderingen, in de container vooraan in de Berkenhof. Ook hebben we telkens de
inwoners en de zelfstandigen erbij betrokken wanneer nodig. Door onze coöperatieve en
actieve medewerking hieraan hebben we een Award gekregen van de Vlaamse Overheid, die
we van de kersverse minister van openbare werken, Hilde Crevits, overhandigd kregen.
Award hangt in ons deelgemeentehuis in de Pastorijstraat.
Bij de oprichting van de nieuwe bibliotheek hebben we een belangrijke rol gespeeld en ook
bij de 2 lokalen van de muziekacademie in hetzelfde complex.
Ook aan het jeugdcentrum ’t Verschil hebben we input gegeven en hebben gevraagd naar
het volledig openstellen van de grote zaal voor alle bewegingen, wat vandaag verwezenlijkt
is. De aanpassing van de vloer daar voor de turnkring is een hele bekommernis en we
hebben goede hoop daar op vlugge realisatie hiervan.
Een mooi orgelpunt van onze dorpsraad is het monument: De Hemelboog van Hugo Kaïret
dat dank zij een werkgroep van de dorpsraad via een wedstrijd uitgeschreven aan
kunstenaars en academie een 5 tal zeer interessante ontwerpen heeft gegeven. Hiervoor
werd dan een uitgebreide werkgroep van dorpsraad, de stad en kunstenaars samengesteld
om het beste project te kiezen. Mede door vele sponsors van onze gemeente, de inbreng van
de constructeur en de stad werd de nodige 25.000€ gevonden. Dit beeld werd op zaterdag
10 december 2011 plechtig ingehuldigd.
Rond de werking van de dorpsraad zijn verschillende werkgroepen opgericht die ik kort wil
vermelden.
Vanaf het begin, reeds eerder vermeld is er een werkgroep verkeer opgericht. Nadien kwam
er een belangrijke input van de oudercomités van onze 2 scholen. Met de laatste werden een
aantal knelpunten doorgegeven aan het stadsbestuur.
Milieu is ook een grote bekommernis en hiervoor werd de Groene Klomp opgericht die
vooral bekommerd is om Trage Wegen, met een zeer gedetailleerd plan, voldoende
aanplantingen waar nodig en Rootputten.
hebben we nu 2 mensen actief in de stedelijke milieuraad Stramin.
Werkgroep cultuur, de vroegere deelculturele raad, is actief als inrichter van de Vlaamse
Feestdag, het samenwerken van de culturele verenigingen, de coördinatie met de stedelijke
cultuurraad. Ook de restauratie van het Klompenmonument en de jaarlijkse klomp is een
aandachtspunt.
Sportraad, senioren werking zijn wederkerige aandachtspunten op onze dorpsraden. Ook
jeugd en de werking daar rond zijn bekommernissen maar we stellen spijtig genoeg vast dat
er weinig betrokkenheid is van de jeugd op onze dorpsraden.
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Met de kerstverlichting hebben we ook actief meegewerkt om dit meer sfeervol te maken en
dit in de toekomst nog mooier te maken, liefst daarom ook met een mooiere kerststal van de
stad zelf op ons dorpsplein.
Een nieuw aandachtspunt is de jaarmarkten, waarvan de stad zich afvraagt of deze nog zijn.
Ook hierover hebben we een werkgroep opgericht met de bedoeling de jaarmarkt meer
feestelijk te maken wat dan ook heel goed gelukt is met de voorbije happening op
Paasmaandag. Een welgemeende proficiat aan die werkgroep.
Met de aankoop van het Parkbos tussen de Pastorijstraat en de Wallenhof willen we als
dorpsraad hier ook een rol spelen i.v.m. de inrichting.
Niet alleen rond dit laatste maar in het algemeen vragen we nog medewerkers waar nodig
om de werkgroepen te versterken. Niet twijfelen maar meedoen.
Ook in de werking van de kern mag gerust versterking komen.
Om af te sluiten wil ik namens de kern nogmaals benadrukken dat we gaarne meer
betrokkenheid en medewerking willen zien van onze volwassenen- en jeugdbewegingen.
De dorpsraad moet het ontmoetingspunt zijn waar we namens onze gemeente het reilen en
zeilen willen opvolgen en dit doorgeven in nauwe samenwerking met het stadsbestuur.

3. 80plus werking: toelichting:
Wordt binnenkort terug opgestart.
De bedoeling is om de mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, weliswaar met
de nodige medische en sociale voorzieningen.
80plussers vergen echter een speciale behandeling. Er zal een omzendbrief gestuurd worden
aan alle 80plussers met vragen wat er zoal mank loopt, of kan verbeterd worden.
Men zoekt vrijwilligers, die zich hiervoor willen inzetten. Zij zullen eerst gescreend worden
en krijgen daarna ook een opleiding.
De werking zal over het hele grondgebied van Sint-Niklaas toegepast worden, dus ook in alle
deelgemeenten.
Indien je interesse hebt, kan je contact opnemen met het welzijnshuis.

4. Verslagen werkgroepen:
Cultuur:
Op 13/9 staat de Open Monumentendag in het teken van kerken en kapellen.
Er is een fietsroute uitgetekend van Sint-Niklaas naar Nieuwkerken langs het onroerend
religieuze patrimonium. De route is 28 km lang. Warm aanbevolen.

5. Varia:
Wegens tijdsgebrek niet aan bod gekomen.

Wij wensen iedereen een zalige zomer toe.
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