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1. Vorig verslag

Geen opmerkingen.

2. Project N 70:

Dit was oorspronkelijk slechts een klein project tussen de Jagersdreef en de Kwakkelhoek. Daarna
werd het uitgebreid tot De Ster en werd het rioleringsproject in de Vossekotstraat er aan
toegevoegd, omdat er daardoor subsidiemogelijkheden waren. De uitbreiding van het project
vraagt extra studie waardoor de werken opschuiven in de tijd en ten vroegste in 2011 starten.
Volgens de laatste berichten zou de middenberm op de N 70 behouden blijven.

3. Christel Geerts: schepen van sociaal beleid, kinderopvang, welzijn,
onderwijs en volksgezondheid

Zij heeft een overzicht gegeven van het ruime takenpakket dat onder het welzijnsbeleid valt en er
enkele belangrijke punten uitgepikt. ( zie overzicht in bijlage )
1. Kinderopvang:
Er zijn 2 kindercrèches en volgend jaar komt er een 3de bij. Er zijn teveel inschrijvingen voor
buitenschoolse opvang.
2. Opvoedingsondersteuning en onderwijs:
Er zijn de time-out projecten waarbij moeilijke leerlingen uit de school gehaald worden en
waarbij er een sociaal traject opgesteld wordt. De helft wordt door de school en de andere
helft door de Stad betaald.
3. Gezondheid:
Er is het drugsbeleid en preventie. Onlangs werd er bij een dancing een razzia gehouden
waarbij 160 politieagenten betrokken waren. De dancing werd oorspronkelijk voor 3 maanden
gesloten, maar na een juridische strijd na enkele weken terug geopend. Er is
ook het MSOC-project, waarbij ex-heroïneverslaafden begeleid worden met Methadon om hen
te heroriënteren.

4. Doelgroepenwerking:
De armen, die beroep kunnen doen op een kansenpas.
Voor de senioren moeten er meer aangepaste woningen voorzien worden. In de Clementwijk
worden er vele sociale woningen gebouwd.
5. Samenleven in diversiteit:
Er zijn veel mensen, die uit de boot vallen op sociaal vlak.
3 buurtwerkers zijn momenteel actief op vlak van kansarmoede. Er zijn ook nog 2
straathoekwerkers. Samen proberen zij een aantal probleemgevallen bij te staan.
6. Sociale dienstverlening:
- pensioen aanvragen
- attesten
- parkeerkaarten
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7. Veiligheid en Justitie:
Er zijn 2 projecten: - proefproject rond familiaal geweld. Een sociaal werker probeert de
koppels te begeleiden i.p.v. iedere keer de politie erop af te sturen.
- project rond autonome werkstraffen: hierbij is de Stad werkgever.
8. Sociaal economisch aspect:
Drietakt: Dit zijn o.a. de beschutte werkplaatsen, Den Azalee
Enkele opmerkingen:
1. In de ziekenhuizen loopt er veel fout.
Je hebt enerzijds de directie en anderzijds de vakbonden. Er zijn ook de verschillende culturen
van beide ziekenhuizen.
Het grote pijnpunt is blijkbaar de dienst 100 en de spoedafdeling.
De pijnpunten zouden door de directie moeten aanvaard worden. Pas dan kan er iets aan
veranderd worden.
Verder hebt je ook de ego’s van de dokters.
De dorpsraad dringt er op aan deze situatie ‘onverwijld’ ( waar hebben we dat nog gehoord )
op te lossen.
2. Meer aandacht voor het woningprobleem van de senioren.
Vraag om overal meer zitbanken te plaatsen.

4. Impact Oosterweelverbinding op het Waasland:

Er komt een verbinding, maar of het nu een tunnel of een brug wordt, maakt niet veel uit voor
het Waasland. Er wordt wel meer aandacht voor het openbaar vervoer gevraagd.

5. Verschillende Raden:

Sportraad:
Thema Sint-Niklaas sportzomer. De sportclubs krijgen ondersteuning van de Stad tijdens de
vakantieperiode. De sportaccommodatie wordt gratis aangeboden.
Dit alles om het tekort aan kinderopvang tijdens de vakantieperiode gedeeltelijk op te vangen.
Milieuraad:
Een pluim voor de klimaatwijken. De doelstelling is 7,5 % minder energie te verbruiken. 15
gezinnen hadden zich ingeschreven en hebben dit jaar 12 % winst gehaald.
In November wordt er opnieuw met een aantal belangstellenden gestart.
De milieugroep Nieuwkerken ( De Groene Klomp ) werkt verder aan een project rond de
rootputten alsook aan voorstellen tot aanplantingen van houtkanten langsheen wegels.

6. Varia:
-

Nogmaals de vraag tot herstel van het fietspad op Turkeyen
Het asfalt in de Vossekotstraat moet bijgewerkt worden. We kunnen niet wachten tot
2011 of 2012 tot de eigenlijke werken starten.
De Jagersdreef: de baan is verzakt.

Volgende dorpsraad 3 Juni met als belangrijkste gast: Korpschef van politie
J. van Peer.
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