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1. Overlopen vorig verslag:



Geen opmerking.

2. Project “Dorp in Zicht” : status

Brief met vraag tot medewerking en uitnodiging volgende kern is doorgestuurd naar de
verschillende wijkcomités (9 in totaal).
3. Toelichting ‘VRIJWILLIGERSSTATUUT’

Info verschaft omtrent ‘de wet voor vrijwilligers’ door Ronny De Mulder (cultuurdienst stad
Sint-Niklaas):
 de ‘Dorpsraad’ is niet verzekerd. Indien je geen activiteiten organiseert is dit in
principe geen probleem. In het andere geval is het beter om een VZW op te richten;
 Indien een milieuwerkgroep opgericht wordt onder de dorpsraad en deze zich
burgerlijke partij stelt met betrekking tot een vastgesteld feit kan dit problemen geven
naar aansprakelijkheid toe. Vandaar dat het in dit geval ook beter is om een VZW op
te richten;
 De vrijwilligerswet heeft tot doel te voorkomen dat iemand persoonlijk als schuldige
aangeduid wordt in het geval een ongeval zich voordoet bij de uitoefening van een
activiteit als vrijwilliger;
 De vrijwilligerswet laat toe om een onkostenvergoeding te betalen aan vrijwilligers
(beperkt tot 40 dagen en 1100 €). Deze vergoeding is fiscaal vrijgesteld;
 Bij vrijwilligerswerk uitgeoefend door een werkloze moet de RVA op de hoogte
gebracht worden;
 Openbare besturen en verenigingen vallen onder de wet. Een wijkcomité welke een
feest organiseert wordt gedekt door een verzekering afgesloten door het stadsbestuur
Sint-Niklaas;
 Vrijwilligerswerk is eveneens steeds opgenomen in de familiale polis van een
individu. Er bestaat niet zoiets als een familiale verzekering waarin dit niet is
opgenomen;
 Verzekeringspremies verschillen naargelang de koepel (bijv. Bloso) waaronder men
zich aansluit;
 Voor meer info www.vrijwilligerswerk.be , www.vrijwilligersweb.be
4. Rio-project



Met het einde van de werken zal een ‘dorpsactiviteit’ georganiseerd worden door de
lokale middenstand. Deze activiteit zal doorgaan op 18, 19 en 20 mei:
 Doel: Nieuwkerken opnieuw positioneren;
 Activiteiten: springkasteel, fanfare, winkelzoektocht, wandel- en fietstocht via de
wegels, enz…
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Vanuit de doprsraad wordt nogmaals de positieve medewerking van de aannemer
gedurende de werken aangeduid;
Vraag gesteld omtrent het tijdstip waarop buslijn 3 en 4 terug rijden langsheen hun
normaal traject;
Opmerking: traject tussen Meesterstraat en Schuttershof is vrij smal (zeker met de
geparkeerde wagens). Vraag om zeker alternerende parkeerstroken aan te brengen om een
vlottere doorstroming mogelijk te maken;
Er ontbreken nog een aantal (2) kleine putdeksels in het voetpad (tussen meesterstraat en
station, straatkant van jeugdhuis ’t verschil).

5. Verslag raden

5.1 Sportraad:
 Sportclubs hebben een brief (invulformulier) gekregen van het Vlaams Gewest aangaande
sportclubbeleid. Belangrijk voor de sportclubs om dit in te vullen omdat hieruit extra
middelen, subsidies kunnen komen.
 Sint-Niklaas heeft een website voor de sportclubs www.sintsport.be .
 Sint-Niklaas organiseert op 23 september de ‘sportcarrousel’ een ontmoetingsdag voor
alle mogelijke sportverenigingen.
5.2 Cultuurrraad:
 Er komt een nieuwe bibliotheek in Nieuwkerken.
 Muziekklassen in Nieuwkerken: het is belangrijk om terug volwaardig muziekonderwijs
in Nieuwkerken te krijgen. Algemeen kan gesteld worden dat globaal het aantal leerlingen
uit Nieuwkerken dat muziekonderwijs volgt gedaald is door het ontbreken van een
volwaardige afdeling in Nieuwkerken.
5.3 Werkgroep verkeer scholen Nieuwkerken:
 Bedoeling om de beide scholen samen te brengen in één werkgroep. Op de eerste
gezamenlijke vergadering was echter niemand van de Stedelijke Basisschool aanwezig;
 Het inschakelen van de omwonenden in de parkeerproblematiek is succesvol verlopen;
 Er zijn levensgrote borden of ‘mannetjes’ gemaakt door de leerlingen van het derde en
vierde leerjaar. Deze zijn in de nabijheid van de school langsheen de openbare weg
geplaatst en duiden de weggebruikers op de schoolomgeving;
 Vraag naar een fietsberging op het openbaar terrein;
 De katholieke basisschool kan geen beroep doen op subsidies voor de renovatie van de
gevel, vermits deze niet beschermd is. Nochtans is deze voor Nieuwkerken zeker
karakteristiek en een waardevol onderdeel van het patrimonium dat Nieuwkerken
herkenbaar maakt.
6. Antwoord van de stad Sint-Niklaas op vragen gesteld op vorige dorpsraden





De kleine vuilniszakken zijn conform de bestelling 30 l, bij een vorige bestelling werden
foutief grotere zakken van 40 l geleverd;
Herstelling van de wegels die geleden hebben onder de werken is voorzien. Bijkomende
opmerking tijdens dorpsraad: ook de dorpswegel bekijken;
Vraag aan de lokale gemeenschap om het tweede jaar muziekonderwijs actief te
ondersteunen (zoniet is de inspanning op het vlak van personeel en omkadering moeilijk
te verantwoorden).
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7. Varia




Mogelijkheid bekijken tot een gezamenlijke folder, brochure vanuit de sportclubs waarin
het globale sportaanbod duidelijk voorgesteld wordt. Welke activiteiten waar plaatsvinden
en waar de verschillende sportclubs hun activiteiten organiseren;
Stramien: Caroline Van Kerckhove uit Nieuwkerken maakt sinds kort deel uit van
Stramien.

EINDE
- Volgende dorpsraad op woensdag 2 mei -
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