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1. Vorig verslag:
In september geen verslag. Voorstelling van de politieke partijen en kandidaten van
Nieuwkerken voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober.

2. Johan Verhulst, Algemeen Directeur Stad en OCMW, geeft
uiteenzetting over de gemeente- en
provincieraadsverkiezingen:
In bijlage: powerpoint presentatie
Opmerkingen:
1. Op de website van de stad kan u alle gegevens terugvinden i.v.m. volmachten. Het
volstaat op de startpagina het woord ‘volmacht’ in te geven bij de zoekfunctie.
Rechtstreekse link:
https://www.sint-niklaas.be/onze-dienstverlening/bestuur-enparticipatie/verkiezingen/volmacht
Samengevat: als je niet kan gaan stemmen op 14 oktober (op reis, werk of studie), dan
kan je er voor kiezen om een volmacht te geven. Je kan een volmacht geven aan iedere
andere kiezer die voor dezelfde verkiezing stemrecht heeft als jij. Die kiezer, jouw
volmachtgever, kan per verkiezing slechts één stem bij volmacht uitbrengen. De
volmachtdrager moet kiezen in het bureau van de volmachtgever.
Oefenen in de deelgemeenten kon zeker. Er was vorige week mogelijkheid in Den Aftrap,
WZC Het Hof, De Ark en Heilig-Hart-Tereken. De directie daar ging zorgen dat op diverse
locaties en momenten inwoners evenals gasten konden oefenen. Ook in de
deelgemeentehuizen kon tijdens de openingsuren permanent geoefend worden in de
week van 22 tot 29 september, altijd onder begeleiding.
2. In het stadhuis kon men ook in de weken ervoor op donderdagvoormiddag oefenen. Sinds
1 oktober tot en met morgen (9 oktober) kon men op afspraak komen, voornamelijk voor
groepen om te oefenen op het stadhuis. Deze service werd echter ook uitgebreid naar
particulieren die zich zonder afspraak aanmeldde aan de infobalie.
Het oefenen gebeurde wel steeds onder begeleiding. We gingen er van uit dat mensen die
willen oefenen zich niet zeker voelen. In deze situatie is een woordje uitleg dan ook altijd
welkom. Vandaar persoonlijke begeleiding als extra service.
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6 stemcomputers hebben we dus de voorbije weken ingezet om te oefenen. Aangezien de
dorpsraad niet op de hoogte lijkt van deze service i.v.m oefenen, zullen we als
aanbeveling de communicatie naar de volgende verkiezingen in mei 2019 toe aanpassen
en uitbreiden.
3. Voorstellen aan de gemeenteraad worden voorbereid in commissies.
4. Ambtenaren zorgen voor de continuïteit in het bestuur. Zij kunnen voorstellendoen aan
de Schepenen.

3. Werkgroepen:
Stramien:
- Het mooiste plekje.: foto’s mogen doorgestuurd worden naar
mooisteplekje@nieuwkerken-waas.be De Landelijke Gilde zal banken plaatsen op deze
punten.
- Zwerfvuil: er wordt nog ‘ Schoon Volk ‘ gezocht.
- Trage wegen: de eigenaars gaan niet akkoord. Verdere actie moet met de nieuwe
gemeenteraad besproken worden.
Senioren:
In november wordt de seniorenweek georganiseerd, met tal van activiteiten.
Jeugdwerking:
Er worden nieuwe lokalen gebouwd op de Schakel.
Cultuur:
Afgevaardigden voor de nieuwe cultuurraad kunnen zich kandidaat stellen.

4. Varia:





Er verschijnt een nieuwe wandelbrochure. Iedereen welkom op 21 oktober in SintNiklaas.
Het Rode Neuzen project: Aanduiding van zwarte punten i.v.m. zwaar vervuilde
lucht. Raadpleging via de website van Sint-Niklaas.
Zwarte punten: Vrasenestraat rond School Ten Bos en de verkeerslichten. De
Nieuwkerkenstraat tussen de Vlasbloem en het Station.
Het project ‘Slimme Stad’: Niet alleen technologische ontwikkelingen, maar ook
sociale evolutie. Waar wil de Stad naartoe evolueren. Geïnteresseerden kunnen zich
kandidaat stellen bij Jolien De Bondt.
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