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1. Vorige verslag:
Geen opmerkingen.

2. Schepen Sofie Heyrman:



Geeft uitleg over de uitbreiding van de stedelijke basisschool: er zijn nog meer containers nodig
omdat de huidige capaciteit nog onvoldoende is.
De lesuren gaan terug naar de vroegere regeling:
o 08.30u tot 12.10u
o 13.30u tot 15.30u
De 2 onthaalklassen anderstalige nieuwkomers zijn vol, ook door de tijdelijke opvang van kinderen
van het Asielcentrum.
Verdere bevoegdheden zijn de mantelzorg voor senioren, de personen met beperking, de
kinderopvang (er zijn 2 stedelijke centra en daarnaast is er heel wat privé met onthaalouders),
de Welzijnschakels, de projecten rond kansarmoede en de tewerkstelling met alternatieve straffen.
Preventie i.v.m. drugs en alcohol, projecten rond methadon onder voorschrift, de zorg voor etnisch
culturele minderheden, het huis van het kind, de kansenpas, de sociale superette en het tekort aan
sociale woningen maken allen deel uit van haar bevoegdheid.
Vragen:
Problemen opzoeken rond projecten in de scholen door straathoekwerkers en brugfiguren.
Rond het 80+ project dat nu loopt in onze gemeente (bezoeken van alle 80 plussers door vrijwilligers
van de stad) zal de schepen nadien informatie doorgeven met betrokkenheid van de wijkcomités. Wat
met de nazorg?
Projecten rond zelfmoordpreventie vnl. bij mannen tussen 25 en 45 jaar is bezig.
Kinderopvang in de vakanties is een probleem: er zijn 700 permanente plaatsen in het schooljaar en
220 vakantieplaatsen. Dit laatste is veel te weinig maar is beperkt door Kind en Gezin.
Ondersteunen van de speelpleinwerking.

3. Verkeersveiligheid aan verschillende kruispunten:
We ontvingen een brief van bezorgde ouders i.v.m. het dodelijk ongeval aan Huis Ten Halven.
Grote bezorgdheid rond het veilig oversteken aan verschillende kruispunten op de weg naar SintNiklaas.
De dorpsraad schaart zich unaniem achter de bezorgdheid en tekent ook de petitie hierover die aan
het stadsbestuur zal overhandigd worden.
Door vroegere actie van de dorpsraad is de uitrit aan de Meesterstraat verbeterd door verplaatsen
van de verlichtingspaal.
De uitrit Klompenmakersstraat is gehinderd door het reclamebord aan het bushokje. Voorstel om dit
te vervangen door glas.
Suggestie is om de 3 kruispunten veiliger te maken door versmallen, asverschuivingen en
zebrapaden. Dit moet besproken worden met de bevoegde diensten.

4. Oprichting werkgroep verkeer:
Naar aanleiding van het vorig punt en regelmatig andere bezorgdheden van de dorpsraad wil de kern
een werkgroep verkeer samenstellen om de problemen op te lijsten en te bespreken met het
stadsbestuur.
Eerste bijeenkomst op woensdag 17 november om 20.30u. in het gemeentehuis Ten Bos.
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Volgende personen hebben zich aangemeld:
Dirk Van Der Stock
Georgette Valaert
Wim Waelput
Leen Goeman
Mieke Van Remoorter
André De Vogelaere
Oswald Opgenhaffen
Marc Goossens
Dirk zal via een mail en de website een oproep doen of er nog meer geïnteresseerden zijn.

5. Fietspaden:
In de Uilenstraat komt toch een dubbel fietspad langs een kant, wat een aantal jaren geleden reeds in
de dorpsraad werd voorgesteld door de schepen. Ideaal zou zijn dat het dubbel fietspad vanaf de
Hoogstraat doorloopt via Vrouweneekhoek en Godsschalkstraat tot de Uilenstraat en zo een
verbinding maakt met het fietspad langs de spoorweg.
Er wordt nogmaals aangedrongen op heraanleg van de Vossekotstraat met veilig fietspad.

6. Kunstwerken:
Stad vraagt geen openbare aanbesteding voor een kunstwerk omdat de kunstenaar samenwerkt met
een gespecialiseerd bedrijf, nl. Alinco dat enkel in aanmerking komt om dit te kunnen verweznlijken.
Er werd een volledig lastenboek opgemaakt om ook de firma Perdaen een kans te geven. Door de
eisen van het lastenboek dat de productie en verwerking van het RVS ( hoogwaardig roestvrij staal)
volledig gescheiden moet zijn, anders contamineert dat, kan deze firma niet deelnemen.
Een oproep wordt gedaan om sponsoring. Men kan het kunstwerk ook steunen met de aankoop van
de Reynaertmap die de Heemkundige Kring uitgeeft.
Voorstel is om de speciale werkgroep bijeen te roepen om verdere stappen te nemen.
Verder werd er ook aandacht gevraagd voor het kunstwerk in tegels van Sander Wijnants aan de
gevel van Terminus aan het Stationsplein in Sint-Niklaas en dat binnenkort wordt gesloopt.
Raadslid K. Boel heeft hierop aangedrongen en er werd samen met D. Maris een bezwaarschrift
opgemaakt aan het stadsbestuur. De dorpsraad schaart zich unaniem achter dit bezwaarschrift met
behoud van het kunstwerk.
Dit kunstwerk zou ideaal kunnen overgeplaatst worden naar de Nieuwe Bibliotheek in Nieuwkerken,
aan de lange blinde gevel.
Ook het groot Glasraam van Sander Wijnants zou mooi geplaatst kunnen worden aan de ingang van
deze bibliotheek.
Een uitdrukkelijke vraag van de dorpsraad is om beide kunstwerken aan te brengen aan de hiervoor
vermelde plaatsen.

7. Verslag raden:
De sporthal De Mispelaar heeft een dubbel probleem: het dak lekt en de sportvloer is niet meer
ideaal. Daarom stelt de sportraad voor om alle sportclubs bijeen te brengen op 2 december om meer
informatie over deze werken te krijgen en of er bepaalde wensen zijn van de clubs.
Onze vertegenwoordiger bij Stramien wil erop aandringen dat de Westakkers een voldoende groene
zone zou blijven. De kastanjebomen op de Kwakkelhoek voorbij de spoorweg zijn dringend aan
vervanging toe.
Er wordt gevraagd om ook in de Pieter Segerswegel een Houtkant te voorzien, zoals in de Schuilhoek
Sint-Gillis.
Er wordt betreurd dat er 2 prachtige beuken aan het Torenhof zijn gekapt. Navraag zegt dat er een
vergunning was omdat de bomen ziek waren.

8. Varia:
De overweg van de spoorweg aan het station rammelt en geeft veel geluidsoverlast. De stad zou hier
meer druk op de NMBS moeten uitoefenen om een duurzame en vlugge oplossing te eisen.
Er is een 11.11.11 actie in de Droomballon op 6/11.

Volgende dorpsraad op woensdag 1 december over verkeer met schepen Ben
Van Eynde en een verkeersdeskundige.
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