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1.Vorig verslag:
Presentatie werd toegevoegd op onze website

2. Voorbereiding Memorandum 2018
* Cursief gedrukte tekst herneemt onze punten van het memorandum 2012.

1. Welzijn en sociale zaken: WB p.69
- Verhoging van de capaciteit in OCMW rusthuizen.
Voor 2020 wordt een nieuw rusthuis voorzien, wij nemen het overleg hieromtrent opnieuw op.
- Verhoging van het comfort en betere kwalitatieve verzorging in rust- en ziekenhuizen.
Onze aandacht gaat naar het soort opvangcentrum dat door de Stad Sint-Niklaas voorzien wordt.
De erkenning van de assistentiewerking zou voor een grotere zekerheid zorgen.
Ook moeten wij aandacht besteden aan de betaalbaarheid van het verblijf.
- Bij voorkeur mensen uit Nieuwkerken opnemen.
- Thuiszorg meer bekend maken naar de senioren toe.
We moeten streven om de mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving (thuis) te houden.
Thuisopvang moet betaalbaarder worden en de toegankelijkheid ervan moet versterkt worden.
Problematiek van de vereenzaming van de personen die thuis wonen, blijft een knelpunt.
- Plaatsing van een defibrillator ( machine die gebruikt wordt bij hartstilstand) in het centrum van Nieuwkerken.
Twee toestellen zijn op heden beschikbaar ( Carfour Market + Sporthal ).
Een derde toestel is in aanvraag voor "De Schakel" alsook de opleiding tot het gebruik ervan.
- Drempelverlaging van de armoede in Nieuwkerken.
Met de oprichting van het welzijnspunt werd alles gecentraliseerd maar we merken op dat het
Welzijnshuis moeilijk bereikbaar is. Een regeling van het openbaar vervoer is een oplossing alsook het
versterken van het contact met de verenigingen die zich over deze problematiek buigen.
Ook de Kansenpas is niet genoeg gekend. De promotie hierover moet worden opgevoerd.

2. Jeugdbeleid: WB p.47
- Ondersteuning van de algemene werking en activiteiten van het jeugdhuis via subsidiëring van een deeltijdse
beroepskracht.
De aanstelling van een deeltijdse beroepskracht is niet meer voor handen.
Er zou 1 persoon aangesteld worden voor alle jeugdhuizen.
- Beter onderhoud van de infrastructuur van speeltuigen, speelpleinen, voetbalpleintjes … .
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- Open stellen van bestaande bosgebieden en realisatie van het speelbos in de Heihoekstraat.
Het Parkbos wordt gerealiseerd.
De realisatie van het speelbos aan de Heihoekstraat werpt, door zijn ligging aan de spoorweg, vragen op aangaande de
veiligheid.
Wij bekijken een eventuele realisatie van een speelbos samen met "De Schakel".
- Definitieve bestemming van de groenzone aan "De Schakel".
De basisschool aan "De Schakel" zou voor het schooljaar 2020 verdwijnen waardoor de gebouwen ter beschikking komen
voor de jeugdbeweging.
De dorpsraad neemt de bestemmingswijziging van de leegkomende gebouwen op in het memorandum 2018.
Renovatie van deze gebouwen is onmogelijk en zouden dus door de vzw jeugdbeweging moeten afgebroken en
heropgebouwd worden. De jeugdbeweging bestaat nu 40 jaar en heeft nood aan een nieuwe infrastructuur.
Daar alle middelen van de jeugdbeweging vandaag besteed worden aan de huur van de huidige gebouwen is er
geen plaats voor investeringen.
In navolging van Sinaai kan een renteloze lening en een subsidie aangevraagd worden aan de Stad Sint-Niklaas.
Gezien de nodige budgetten hiervoor door de Provincie worden vastgelegd moet een aanvraag ter ondersteuning gedaan
worden vòòr het opstellen van het Witboek 2019-2024.
- Cultuurcheques voor de jeugdverenigingen.
Niet besproken
- Online Databank voor verhuurmateriaal.
Niet besproken
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Senioren: WB p.84

- Aandacht voor de toename van het aantal senioren.
- Uitbouw van een dienstencentrum voor senioren.
Oprichting nieuw rusthuis tegen 2020.
Zie ook §1 welzijn en sociale zaken.
- Grotere toegankelijkheid van het rusthuis voor activiteiten van niet inwonende senioren.
Wordt opgevolgd in het kader van de vereenzaming van thuiswonende senioren.
Wij vragen meer aandacht voor de antennepunten in het nieuwe rusthuis
De toegankelijkheid voor de inwoners van Nieuwkerken moet vergroten in het nieuwe rusthuis.
Dit kan men promoten door bvb het inrichten van een "Open-Rusthuis"dag.
- Goed georganiseerde dienstverlening voor zelfstandig wonende senioren.
Vroeger werkte het OCMW met vrijwilligers maar nu met vast personeel. We moeten nieuwe
verantwoordelijken aanspreken: vrijwilligers uit Nieuwkerken zelf die steeds dezelfde senioren
bijstaan zodat er een hechte vertrouwensband kan ontstaan.
Op de sociale dienst van de Stad Sint-Niklaas is hierover een brochure voorhanden en kunnen
vrijwilligers zich inschrijven.
Ook hier moet er meer aandacht gaan naar het promoten van het bestaan van "Het Welzijnshuis" alsook van de
geboden dienstverlening.
- Plaatsen van rustbanken.
Er werd niets ondernomen.
De dorpsraad gaat dit opnieuw opvolgen en de mogelijkheden nagaan om rustbanken in het park te voorzien.
De bestaande rustbanken zijn niet steeds in goede staat en kampen met het probleem van zwerfvuil.
- Seniorenvervoer organiseren.
Werd in november 2017 door de dorpsraad aangekaart tijdens de besprekeingen in het kader van mobiliteit.
Het openbaar vervoer zou voor alle inwoners moeten verbeteren ( zondag ).
- Project senioren voor senioren opstarten.
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4. Sport: WB p.64
- Evenredige verdeling van de subsidies onder de verschillende sporttakken.
- Degelijke infrastructuur en onderhoud van de sporthal.
De accommodatie heeft naar de huidige bezetting nood aan uitbreiding ( vraag van NIDAC ).
De accommodatie is heden overbevraagd, ook door mensen van buiten Nieuwkerken, een nieuwe infrastructuur
eventueel op een andere locatie zou een oplossing bieden.
- Onderhoud en herstelling van alle sportinfrastructuur.
Het dak werd niet hersteld maar enkel op sommige plaatsen opgelapt.
Het ventilatiesysteem is defect zodat er door de condensvorming vochtproblemen ontstaan op de vloer.
Deze problemen moeten dringend aangepakt worden om verdere schade te voorkomen.
- Fietsstalling aan de sporthal overdekken.
De fietsstalling zou vooral moeten uitgebreid worden.
Daarom stellen wij voor de fietsstalling van de Droomballon tijdens het weekend open te stellen.
Gezien er dan geen toezicht is moet deze fietsstalling afgesloten worden van De Droomballon.
- Gedeeltelijke overdekking van de pétanquebaan.
Hier is niet langer behoefte aan.
- Tennisterreinen en de sporthal tijdens de vakantiemaanden open stellen voor de jeugd en dit ook promoten.
De verantwoordelijkheid over de tennisvelden werd overgedragen aan de uitbater van de kantine.
5. Cultuur: WB p.55
- Herstel en uitbreiding van het klompenmonument.
- Evaluatie openingsuren van de bibliotheek.
- Cultuurcheques voor de jongeren.
- Waardering en ondersteuning van "De Vlasbloem" via aangepaste subsidies.
Alle doelstellingen werden voor Nieuwkerken voldaan.
Wij stellen voor eveneens aandacht te besteden om de ondersteuning van de andere Nieuwkerkse activiteiten te
garanderen ( jaarmarkt, e.a.)

6. Verenigingsleven:
- Openstellen van het jeugdhuis voor alle verenigingen.
- Behoud van een vrijgestelde voor het jeugdhuis.
Doelstellingen werden behaald.
Wel moeten er meer inspanningen geleverd worden voor de bekendmaking van de bestaande voorzieningen.

7. Onderwijs: WB p.72
- Beide onderwijsnetten op een gelijkwaardige manier behandelen.
Er zijn twee nieuwe scholen op komst.
- Verkeersveiligheid rond de scholen verhogen ( zie ook rubriek verkeer).

3. Verslag van de werkgroepen.
1 . Sport.
De Finse looppiste aan de Meesterstraat zou men moeten aangeven en bewegwijzeren als een loopparcours.
Onze voetbalclub SK Sint-Niklaas telt 300 jeugdspelers waarvan de toekomst onzeker wordt. Wij moeten hierover
onze zorg uitspreken.
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2. Zwerfvuilaktie.
De zwerfvuilactie van 19-23 maart 2017 werd niet voldoende bekend gemaakt.
Voor volgende acties moeten zeker de jeugdverenigingen opnieuw aangesproken worden.
Ook de actie rond " schoonvolk " moet meer gepromoot worden om de nodige vrijwilligers aan te spreken.
Wegens tijdsnood zullen wij dit onderwerp tijdens de volgende dorpsraad weer opnemen.
3. Wegels
Het onderhoud van de Armenwegel laat te wensen over.
Tevens is er een tekort aan verlichting.
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