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1. Overlopen vorig verslag:



Geen opmerking.

2. Standpunt dorpsraad naar de Nieuwe meerderheid toe





Nieuwkerken heeft drie verkozenen waarvan 1 schepen:
o Wouter Van Bellingen (achtste schepen): schepen voor jeugd, internationale
samenwerking en burgerzaken.
o Tom Steels
o Jean-Pierre Busschaert
Belangrijk voor de dorpsraad is dat het opgemaakte memorandum waarin een aantal
kernpunten/beleidspunten voor Nieuwkerken door de dorpsraad zijn opgelijst duidelijk
aanwezig is in het beleidsplan van de nieuwe meerderheid (“Witboek”). De dorpsraad
zal evalueren in hoeverre hier rekening wordt mee gehouden en indien nodig de
verkozenen om verantwoording vragen.

3. Dorp in Zicht : Toelichting van het project “Dorp in zicht” door Line Windey

DORP inZICHT is een product van Samenlevingsopbouw Vlaanderen. Het omvat een
internettoepassing en wordt ondersteund door de Vlaamse Gemeenschap. Tot eind 2007 zijn
er subsidies voorzien voor gratis ondersteuning.
1. Toelichting van de methode “Dorp in zicht”.
o De methodologie is afkomstig uit Groot-Britannië en kent reeds heel wat
succesvolle toepassingen;
o Ze is gericht op kleine landelijke leefkernen;
o Het betreft hier een bevraging over de leefbaarheid in het algemeen (een
leefbaarheidsonderzoek);
o “Dorp in zicht” is voor en door de bewoners;
o Het is een instrument voor bewonersparticipatie;
2. Hoe tewerk gaan?
o Eerst worden één of meerdere groepen samengesteld die het project dragen;
o Er wordt een vragenlijst samengesteld op maat van het dorp (een uitgebreide
keuzelijst met vragen is beschikbaar);
o De vragenlijsten worden verspreid en opgehaald. Doelstelling is een grote
respons van meer dan 70%;
o Vervolgens worden de vragenlijsten ingevoerd in de computer. De gegevens
worden verwerkt tot bruikbare gegevens in tabellen;
o Met de resultaten kunnen actieplannen opgemaakt worden, werkgroepen
opgericht worden …enz.
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Meer info: http://www.dorpinzicht.be/
Op de volgende kernvergadering en dorpsraad zal een beslissing genomen worden
omtrent het al of niet opstarten van het project in Nieuwkerken en hoe dit te realiseren
(activeren van wijkcomités of andere). Alleszins is een administratieve ondersteuning
(mogelijkheid tot copiëren van de vragenlijsten) door de stad Sint-Niklaas noodzakelijk
om het project te kunnen realiseren.
4. Voorstelling wijkagente

Wijkagente Kim Tienpondt is sedert 1 april 2006 werkzaam in onze gemeente. Elke
donderdag is ze bereikbaar op het gemeentehuis tussen 9 uur en 11 uur. In haar rol zoekt ze
ernaar een goed evenwicht te zoeken tussen aanwezigheid op het bureau en in het straatbeeld.
De wijkagente is een aanspreekpunt voor de inwoners, ze bemiddelt in kleine geschillen en
voert een aantal administratieve taken uit zoals het innen van boetes. Ze is tevens aanwezig op
lokale manifestaties (kermis, voetbalwedstrijden, e.a.) en probeert afwisselend aanwezig te
zijn aan de schoolpoorten van de twee basisscholen.
De wijkagente heeft bekeuringsbevoegdheid, maar haar rol bestaat er vooral in preventief op
te treden.



Bij afwezigheid wijkagente is de politie bereikbaar op het nummer 03/760.66.47
Infrastructuur gebreken (defect licht e.a.) kunnen gemeld worden op het nummer
03/760.92.01 (Filip Brokken)

5. Schoolproblematiek

Vanuit de stedelijke basisschool was er bezorgheid omtrent een aantal punten opgenomen in
het memorandum van de dorpsraad en het verslag van de dorpsraad van 6 april. Op de
dorpsraad werden een aantal verduidelijkingen gemaakt en rechtzettingen geformuleerd door
de aanwezige vertegenwoordigers van de stedelijke basisschool.






Er is momenteel een goede samenwerking tussen beide basisscholen. Voorbeelden
zijn de communie, hongermaal, enz.
Aangaande de verkeersproblematiek is er zeker begrip omtrent de hogere prioriteit
voor de vrije basisschool, daar is de verkeerssituatie duidelijk moeilijker.
Beide scholen worden gelijk behandeld door de stad:
o Per leerling krijgt elke school een gelijk werkingsbudget van de Vlaamse
Gemeenschap (correctie op het verslag van 6 april 2006);
o Op de website van de stad worden de scholen mooi naast elkaar opgelijst;
o De vrije basisschool kan via de geijkte weg evengoed informatie versturen
naar alle potentiële leerlingen (vb. vrije basisschool van Belsele doet dit).
Adressenlijsten zelf kunnen evenwel niet doorgegeven worden omwille van de
wet op de privacy, maar via de dienst burgerlijke stand kunnen de brieven
zonder probleem naar de gewenste doelgroep verstuurd worden. Dit is idem
dito voor de stedelijke basisschool, voor hun geldt evengoed de wet op de
privacy.
Wat betreft de nieuwbouw! Dit is allesbehalve een overbodige luxe. Momenteel zijn
er vijf containerklassen en de geplande uitbreiding zal enkel aan deze noodoplossing
een einde stellen.
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6. Verslag raden

2.1 Sportraad:
 Vraag naar een behoeftepeiling betreffende de sport-infrastructuur. De stad is van oordeel
dat er voldoende infrastructuur aanwezig is en voert een strategie om de schoolsportzalen
meer en meer te benutten. Nochtans is de aanwezige infrastructuur duidelijk volledig
bezet en is er geen of weinig ruimte voor bijkomende initiatieven. Vermits iedereen weet
dat de sportzalen reeds volgeboekt zijn is de vraag naar bijkomende ruimte eerder beperkt,
maar dit betekent niet dat de behoefte er niet is.
 Een mecenas heeft 1000 € ter beschikking gesteld van de sportraad. Dit bedrag zal benut
worden voor het geven van een opleidingsvergunning aan jeugdbegeleiders.
2.2 Cultuurrraad:
 Vraag naar kandidatuurstelling vertegenwoordiger Nieuwkerken in het bestuur van de
cultuurraad Sint-Niklaas.
 Uiterlijk 6 maand na de installatie van de nieuwe gemeenteraad, dient de cultuurraad
opnieuw samengesteld te zijn.
7. Varia













Oud burgemeester Cyriel De Rop is overleden.
Vraag naar een initiatief om fraai gerenoveerde gevels in Nieuwkerken op één of andere
manier in de bloementjes te zetten (prijs? of andere).
Rariteit: op de hoek van de Zeveneekhoekstraat staan maar zes eiken. Waar is nummer
zeven???
Gezinsraad: vraag waarom er een tweede petanque-baan komt aan het rusthuis. Er is er
reeds één aanwezig aan de sporthal.
Kersboomverbranding op 6 januari.
Vraag naar de mogelijkheid om een finse piste aan te leggen voor recreatieve lopers rond
het sportcomplex in de Meesterstraat. ’s Avonds is het sportcomplex veelal verlicht
tijdens de verschillende voetbaltrainingen, ideaal voor de avondjoggers die nu veelal
langsheen de straatkant hun sport beoefenen.
De nieuwe omheining aan het kerkhof geeft volgend probleem. De hoek met de
Dorpswegel is heel scherp, nu nog meer omdat de nieuwe omheining juist voor de vorige
werd geplaatst. Op die hoek is het zo smal dat men dreigt in de gracht terecht te komen,
wat trouwens al gebeurd is door kinderen die daar voorbij komen. Daarom de vraag om
deze hoek af te ronden op een klein gedeelte van het kerkhof om alles veiliger te maken.
Rio-project: de aannemer loopt nog steeds voor op planning.
Historie: op het dorpsplein werden bij de werken de resten van een kapel blootgelegd. Er
werden twee oude graven teruggevonden.

EINDE
- Volgende dorpsraad 6 december -
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