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1. Goedkeuring vorig verslag:
Geen opmerkingen.

2. Schepen van financiën Mike Nachtegael geeft details over de
werking en de meerjarenplanning. Tevens informatie over
nieuwe zorgsite “Populierenhof”:
Zie bijgevoegde paper.
Vragen en antwoorden:
- De plannen, die voorzien waren voor 2016 en niet uitgevoerd zijn worden
verschoven naar 2017.
- Het kasteel met vijver en een stuk bos in de Nieuwkerkenstraat, dat aansluit bij het
Parkbos staat te koop. De schepen is niet op de hoogte van eventuele interesse
vanwege het stadsbestuur.
- Het nieuwe Zorgcentrum: In het najaar van 2018 zouden de werken opgestart
worden. De parking zou volledig ondergronds komen. De eerste 30 min zouden gratis
zijn, zodat ook de bezoekers van de bib of ouders die hun kinderen komen ophalen
van de school, hiervan gratis gebruik zouden kunnen maken.
- De verkaveling in het Wallenhof. Het ruimtelijk uitvoeringsplan moet eerst nog
aangepast worden.
- De Klompenmakerstraat wordt gescheiden door een weide, die verpacht wordt. Is
het niet mogelijk om een grintweg aan te leggen zodat de fietsers hiervan gebruik
kunnen maken. De schepen geeft hierover een antwoord.
- Is er budget voor bloembakken en bevlagging aan het Oud Gemeentehuis.
Bevlagging is geen probleem. De bloembakken aan het Stadhuis worden water
gegeven door het personeel en niet meer door de groendienst. De andere
bloembakken, die ook in Nieuwkerken hangen worden wel van water voorzien. Dan
kan men tevens die enkele bloembakken aan het gemeentehuis even water geven.
- Kerstverlichting: Er wordt € 30.000 extra vrijgemaakt voor de eindejaars verlichting.
Misschien wordt er een andere leverancier gekozen, maar dit is nog niet bekend.
- Het oud Gemeentehuis moet beter onderhouden worden + het mos moet verwijderd
worden.
- De verkaveling in de Wallenhofwijk ( tussen de Nieuwkerkenstraat en De
Cleenestraat ) is goedgekeurd. Het is een woonproject voor 58 ééngezinswoningen
op een oppervlakte van 4.500 m². De timing is afhankelijk van de verkavelaar
Interwaas coördineert alles.
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- Voorstel om bij de thuisbezorging van maaltijden, om de beurt eens te blijven eten
bij de senioren. Dit zou de vereenzaming wel degelijk beperken. Dit gebeurt o.a. in
Vilvoorde.
- 85+ werking: wat gebeurt er met de opmerkingen, die door de vrijwilligers aan het
OCMW doorgegeven worden. Er komt nooit feedback. Het lijkt dan wel, dat er met
deze opmerkingen niets aangevangen wordt. Daardoor zien de vrijwilligers niet of
hun inspanningen de moeite lonen. De bejaardenconsulente verricht echter wel heel
goed werk.
Proberen om via de antennewerking de eenzame mensen samen te brengen.
Meestal kunnen deze mensen zich moeilijk verplaatsen. Misschien vrijwilligersvervoer
organiseren met een minimum km. vergoeding.

3. Zwerfvuilactie 13 tot 18 maart: organisatie en deelname:
Stramin organiseert in samenwerking met Miwa een actie om het zwerfvuil op te
ruimen. Er wordt gezorgd voor zakken, handschoenen en grijpers. Tot hiertoe is de
interesse mager. Er werd overeengekomen om de wijkcomités en de
jeugdverenigingen aan te spreken en straten toe te wijzen.

4. Vragen voor de Centrummanager Nele De Klerck:
- Wat kan de centrummanager voor Nieuwkerken betekenen.
- Hoe kan er een betere samenwerking tussen de zelfstandige ondernemers
gecreëerd worden.
- Kerstversiering in het oud Gemeentehuis werd door de dorpsraad zelf
georganiseerd.
- Wat met de kerstverlichting: komt er een nieuwe aanbesteding.

5. Verslagen van de werkgroepen:
Seniorenraad:
- Rechts afslaan voor fietsers bij rood licht. Dit zal mogelijk worden wanneer de
infrastructuur zal aangepast zijn.
- In de mannentoiletten van de horeca zou ook een vuilbak moeten voorzien worden.
Cultuur:
Op 22 februari heeft de uitreiking van de cultuurprijs plaats in de Stadsschouwburg.
Er zijn 4 gratis kaarten per vereniging voorzien.
Commissie van Toerisme:
Er moet werk gemaakt worden voor het open stellen van de trage weg tussen de
Nieuwkerkenstraat en de Kwakkelhoek.

6 Varia:
- Planning werken aan de Vossekotstraat
- Verkeer: controle op de doortocht van + 3,5 t
- Rotonde aan de Kwakkelhoek: sommige autobestuurders richting Beveren rijden
rechtdoor over de betonstrook.
- De parkeervakken in de Pastorijstraat zijn gerealiseerd.
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