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1. Overlopen vorig verslag

Geen opmerkingen.
2. Themadorpsraad: eenzaamheid en armoede in onze gemeente

Toelichting door Christel Geerts, schepen voor welzijn, over de diverse initiatieven die
genomen worden vanuit het stadsbestuur in het kader van de armoede en eenzaamheidsproblematiek. Interactie en discussie met de dorpsraad. Volgende punten zijn aan bod
gekomen:

Project preventieve huisbezoeken
Doelstelling is het in kaart brengen van de armoede en eenzaamheid aanwezig in onze
gemeenten. Hiertoe zijn 2 dynamieken ontplooid: 1/ de wijkgerichte politie die zich voorstelt
aan de inwoners en interessante info opvangt. 2/ Buurtwerkers, straathoekwerkers en
vrijwilligers die een kort bezoek brengen aan de 80-plussers. Waar nodig wordt info verschaft
en worden contacten gelegd met de sociale diensten (OCMW, thuiszorg) zodat de hoogste
noden kunnen geledigd worden. Belangrijk bij deze initiatieven is het respecteren van de
privacy van de mensen.

Situatie Nieuwkerken
In Nieuwkerken stijgt het aantal 80-plussers (een honderdtal) en binnen deze groep is er
vooral bij de alleenstaanden een groter risico op sociaal isolement.

Opmerkingen aanwezigen





Kleine initiatieven zoals het plaatsen van een bank op geschikte locaties kunnen
alleenstaanden en ouderen stimuleren om buiten te komen.
Mensen die zich wensen te engageren kunnen steeds contact opnemen met de sociale
dienst en/of de seniorenraad.
Wat met alleenstaande ouders en werklozen? Deze groep is dikwijls héél moeilijk
detecteerbaar.
Waarom zijn de seniorenhuizen stopgezet? Antwoord: na verloop van tijd zijn deze in
concurrentie gegaan met de locale cafés.

3. Verslag raden

3.1 Cultuurraad:
 Via de heemkundige kring is een Nieuwkerks idioticum (dialectboek, 240 blz en 25 euro)
verkrijgbaar. De inschrijving hiervoor kon gebeuren tot midden december.
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3.2 Seniorenraad:
 Gaan in Nieuwkerken op stap in het kader van de initiatieven omtrent armoede en
eenzaamheid.


Nieuwe seniorengids verkrijgbaar met als kernpunt ‘wonen voor senioren’.

3.3 Sportraad:
 Voor infrastructuurwerken die uitgevoerd worden in eigen beheer kunnen subsidies
aangevraagd worden.
3.4 Werkgroep milieu (Groene Klomp):
De werkgroep heeft samengezeten met beide basisscholen en volgende punten zijn besproken:
1. Gebruik en adviezen Kabouterbos (aan het Hazenpad):
 Er is nood aan een verbeterde toegankelijkheid van de aanwezige vijver (om observatie
van het kleine waterleven mogelijk te maken) en eventueel het beperkt uitdiepen ervan
zodat ook in de zomer steeds water aanwezig is voor kikkers e.a.;
 Bladeren en vruchten bij voorkeur niet verwijderen omdat deze een educatieve waarde
hebben voor de kinderen;
 Het open grasveld (centraal aanwezig) regelmatig maaien zodat kleuters er kunnen spelen.
2. Boomplantactie:
 De scholengemeenschap staat positief ten overstaan van het organiseren van een
boomplantactie. Als mogelijke actie is het aanplanten van een speelbos dat voorzien is op
de uitvoeringsplannen van de nieuwe ambachtelijke zone in de Heihoekstraat voorgesteld.
Ook kleinschalige acties in samenwerking met de groendienst behoren tot de
mogelijkheid.
Opmerking werkgroep: bij een laatste onderhoudsbeurt werden een aantal grotere bomen in
het Kabouterbos gekortwiekt. Dit moet vermeden worden zodat wel degelijk op termijn een
bos kan ontstaan met volwaardige bomen.
4. Varia





Kerkhof: grind moeilijk toegankelijk voor rolstoelen.
Turkijen: herstelling fietspad
Zoetwaterstraat: het opvullen/aanvullen van de vele putten

EINDE
- Volgende dorpsraad op woensdag 3 februari -
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