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Titel 03.1. Hoe omgaan met erfgoed? (patrimonium Nieuwkerken) 
Meest betrokken actieplan 3. Sterke evenementen organiseren & culturele en toeristische troeven 

uitspelen (historische parels) 
Overlegtafel 7 mei 2019 – De Droomballon (tafelbegeleider: Silvie Maes) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

Aantrekkelijk en goed verzorgd erfgoed:  
• Renovatie van het oud-gemeentehuis Nieuwkerken: interieur en 

exterieur 
• Renovatie & onderhoud van oude graven met erfgoedwaarde op 

begraafplaats 
• Jaarlijkse controle op volledig onderhoud door Nieuwkerkse 

monumentenwacht 
• Erfgoed betrekken in toeristische wandellussen  
• (Betalende) openbare toiletten noodzakelijk bij Ten Bos 

(aansluitend op urinoirs) en op de begraafplaats 
Wat zal je nodig hebben? • Financiën (budget) 

• Ondersteuning van beleid (stad & andere overheden) 
• Overzicht mankementen in oud-gemeentehuis 
• Lijst met te renoveren graven met erfgoedwaarde 

Wie is betrokken?  
Wie heeft invloed? Wie zal 
invloed ondervinden? 

• Stadsbestuur & -diensten 
• Dorpsraad 
• Verenigingen 
• Monumenten & landschappen 
• Erfgoed 
• Toerisme: stadsdienst, provincie …  

Wat zijn de eerste stappen? • Oplijsten mankementen oud-gemeentehuis 
• Oplijsten te renoveren graven met erfgoedwaarde 
• Inschatting budget en uitvoeringstermijn 
• Aanvraag renovatiepremies & samenwerking overheden 
• Peterschap over oude graven wettelijk mogelijk maken voor 

particulieren  
• …  

 
Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
• Erfgoed betrekken in toeristische wandellussen: dat gebeurt nu al. 
 
(Nog) geen overeenkomst met meerjarenplan 
• Renovatie oud gemeentehuis Nieuwkerken: hiervoor zijn geen kredieten voorzien. 
• Graven met erfgoedwaarde: op begraafplaats Tereken is dat al opgelijst (via Erfgoedcel 

Waasland), dus dat kan in Nieuwkerken ook. 
• Nieuwkerkse monumentenwacht: daarvan is het stadsbestuur geen voorstander. 
• Openbare toiletten op Ten Bos: er komt een heraanleg van Ten Bos: op dat moment kan 

deze vraag onderzocht worden. 
 
  



 

3 
 

Titel O3.2. Gemeenschappen samen leven 
Meest betrokken actieplan 5. Werken aan buurten waar iedereen zich thuis voelt 
Overlegtafel 7 mei 2019 – De Droomballon (tafelbegeleider: Veerle Stuer) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

• Andere etnisch-culturele gemeenschappen leren kennen 
• Nederlands spreken mogelijk maken en promoten 
• Activiteitenaanbod uitwerken dat interessant is voor verschillende 

gemeenschappen 
• Ontmoeting stimuleren 
• Hokjesdenken doorbreken 

Wat zal je nodig hebben? • Ontmoetingsruimte 
• Aanstuurders 
• Tijd! 
• Scholen 
• Vrijwilligers (in elke gemeenschap) 
• Facilitators (zodat men de activiteiten zelf kan organiseren) 

Wie is betrokken?  
Wie heeft invloed? Wie zal 
invloed ondervinden? 

• Sleutelfiguren gemeenschappen 
• Koepelorganisaties 
• Dienst diversiteit en samenleving 
• Religieuze gemeenschappen 
• Allochtonen én autochtonen 

Wat zijn de eerste stappen? 1. Netwerk uitbouwen van sleutelfiguren 
2. Activiteiten zo breed mogelijk bekend maken 
3. Inbreken in bestaande initiatieven (zowel van andere culturen als 

omgekeerd: “omgekeerde inburgeringscursussen”) 
4. Kleine ergernissen bespreekbaar maken 

 
Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
• Nederlands spreken: hiervoor lopen al acties, die we verder zetten. 
• Ontmoeting stimuleren: dat is inherent gekoppeld aan heel veel acties die we opzetten, 

zowel activiteiten als in de aanleg van straten en pleinen. 
• Hokjesdenken doorbreken en andere etnisch-culturele gemeenschappen leren kennen: er 

komt een programma ‘iedereen mee’, waarin het omgaan met diversiteit een belangrijk 
onderdeel vormt. 

 
(Nog) geen overeenkomst met meerjarenplan 
• Activiteitenaanbod voor verschillende gemeenschappen: dit is een aandachtspunt dat 

misschien niet expliciet is opgenomen in het meerjarenplan; het evenementenaanbod is 
misschien momenteel te veel afgestemd op de grootste gemene deler. 
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Titel O3.3. Betaalbaar wonen & nieuwe woonvormen 
Meest betrokken actieplan 13. Werken aan kwaliteitsvol en betaalbaar wonen 
Overlegtafel 7 mei 2019 – De Droomballon (tafelbegeleider: Laura Van de Vyver) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

• Meer sociale woningen (zowel koop- als huurwoningen) verspreid 
over de hele stad 

• Meer informatie rond renovatie (subsidies) en nieuwe woonvormen 
• Stimuleren van duurzaam wonen (stad mee ondersteunen door bv. 

groepsaankopen) 
• Betere samenwerking met sociale huisvesting  

Wat zal je nodig hebben? • Geld, fondsen 
• Goodwill van de stad 

Wie is betrokken?  
Wie heeft invloed? Wie zal 
invloed ondervinden? 

• Sociale huisvesting 
• Stadsbestuur 

Wat zijn de eerste stappen? • Sociale kavels ter beschikking stellen aan democratische prijzen 
• Bouwgronden die zijn ingetekend ter beschikking stellen 

 
Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
• Meer sociale woningen en betere samenwerking met sociale huisvesting: de stad voorziet 1 

miljoen EUR om hier mee aan de kar te trekken en om ook binnen de huisvestings-
maatschappijen de duurzaamheidsvisie te implementeren. De woonbeleidsstudie (2018) 
stelt een sociaal objectief van 9% (tov de huidige 6%). Het bestuur wil dit realiseren. Voor 
het implementeren van de duurzaamheidsvisie van de SNMH is jaarlijks 40.000 EUR 
voorzien. Door de inzet van een extra deskundige wonen (2019) kan de dienstverlening 
verder uitgebreid worden. 

• Meer informatie rond renovatie en nieuwe woonvormen: er is net een renovatiecoach 
aangesteld, die net dit als hoofdtaak krijgt. 

• Stimuleren van duurzaam wonen: binnen het concept WoonWijzer is dit een van de 
speerpunten die de stad samen met o.m. Interwaas verder wil uitbouwen 

 
(Nog) geen overeenkomst met meerjarenplan 
• - 
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Titel O3.4. Natuur en biodiversiteit versterken 
Meest betrokken actieplan 15. Publieke ruimte consequent heraanleggen en buurt betrekken bij 

onderhoud 
Overlegtafel 7 mei 2019 – De Droomballon (tafelbegeleider: Sara Van den Bossche) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

• CO2-uitstoot doen dalen 
• Grote Markt groen 
• Fietsstad: minder auto’s 
• Minder afval/zwerfvuil 
• Meer bomen en bloemen 

Wat zal je nodig hebben? • Scholen 
• Buurtcomités 
• Wijken 

Wie is betrokken?  
Wie heeft invloed? Wie zal 
invloed ondervinden? 

Wordt later bepaald. 

Wat zijn de eerste stappen? • Nieuwe fietspaden en goede infrastructuur 
• Minder auto’s aan scholen 
• Voldoende vuilniszakken (bv. ook langs trage wegen) 
• Statiegeld 
• Stimuleren/sensibiliseren rond zwerfvuil via panelen langs de weg, 

via scholen, buurtcomités,… 
• Kinderen via scholen leren over zwerfvuil, milieu, bijenkasten 

maken…. 
 
Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
• CO2-uitstoot doen dalen: hiervoor zetten we het programma ‘klimaat’ op, dat precies deze 

doelstelling heeft. Het ‘Convenant of Mayors 2030’ wordt ondertekend.  
• Grote Markt groen: als het marktplein wordt heraangelegd, zal dat ook vergroening 

inhouden. 
• Fietsstad: hierop zetten we sterk in, met een verdubbeling van het budget (van 3 naar 6 

miljoen EUR). 
• Minder afval: we willen ook een propere stad en hierop willen we, samen met de bevolking, 

inzetten. In het centrum is er al een initiatief opgestart om deze en andere vormen van 
overlast te bestrijden. Een vuilnisbakkenplan is in opmaak en het project ‘Schoon volk’ 
wordt voortgezet, samen met MIWA. 

• Meer bomen en bloemen: we willen onze straten en pleinen zeker vergroenen!  
 
(Nog) geen overeenkomst met meerjarenplan 
• - 
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Titel O3.5. Fietsinfrastructuur en trage wegen 
Meest betrokken actieplan 19. Sint-Niklaas verder uitbouwen als fiets- en wandelstad 
Overlegtafel 7 mei 2019 – De Droomballon (tafelbegeleider: Seppe Van Bogaert) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

• Veilig gebruik 
• ‘Er’ veilig geraken met de fiets. Dwz dat fietspaden bv niet plots 

mogen stoppen, maar doordacht, afgestemd op elkaar, worden 
aangelegd. De infrastructuur moet bovendien ‘gezond’ zijn (goed 
onderhouden). 

• Dat meer mensen de fiets nemen (door het aantrekkelijk te maken 
om te fietsen. Het aantrekkelijk maken voor fietsers, dáár moet over 
nagedacht worden. Aantrekkelijk maken moet altijd een 
aandachtspunt zijn bij verkeersinrichting) 

• Fietsen wordt een evidentie (het is evident dat op een 
tweerichtingsfietspad 2 fietskarren elkaar kunnen kruisen, dat 
fietsers hun eigen (en voldoende) plaats hebben, dat 
verkeerslichten zo worden afgesteld dat fietsers vlot door kunnen, 
dat de straat aan een school een schoolstraat met de daar 
bijhorende verkeerregels is, dat kerkwegels slim met elkaar 
verbonden worden zodat het centrum op ene vlotte en veilige 
manier bereikbaar is,…) 

Wat zal je nodig hebben? • Minstens 1 VTE die dit opvolgt 
• Lastenboek van de stad om wegen in te richten uitbreiden met 

trage en wandelwegen. Momenteel zit dat er volgens de 
deelnemers niet in. 

• Imperfecties moeten weggewerkt worden 
• Een degelijk onderhoud 

Wie is betrokken?  
Wie heeft invloed? Wie zal 
invloed ondervinden? 

• Dienst mobiliteit en patrimonium 
• Inwoners 
• Scholen 
• Wijkagent (die zal met de fiets sneller ter plaatse zijn dankzij de 

trage wegen) 
Wat zijn de eerste stappen? • Inventaris van fietspaden en hun toestand 

• Dorpsraad en fietsersbond betrekken 
• Prioriteiten bepalen 
• Uitvoeren en opvolgen 

 
Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
• Fietspaden als netwerk: we werken de missing links in het fietsnetwerk weg. Gans het 

zuiden van de stad krijgt nieuwe fietsinfrastructuur tussen de Dendermondse Steenweg en 
de Velle (Dendermondsesteenweg, Industriepark-West, Puitvoetstraat, Hogen Heirweg, 
Industriepark-Noord, Hoogkamerstraat, Eigenlo en Houten Schoen). Samen met de provincie 
leggen we achter het station de F4 verder aan met o.m. een fietsbrug en een aansluiting op 
kruispunt Driekoningen waarna ook de F411 wordt verbreed.  

• Aantrekkelijke fietsinfrastructuur: we verdubbelen het budget voor fietspaden tot 6 miljoen 
EUR. 

 
(Nog) geen overeenkomst met meerjarenplan 
• -  
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Titel O3.6. Gemotoriseerde mobiliteit 
Meest betrokken actieplan 22. Circulatieplan gefaseerd invoeren 
Overlegtafel 7 mei 2019 – De Droomballon (tafelbegeleider: Wim Olivié ) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

• herkenbaarheid en uniformiteit in profiel van wegenis 
• doordachte planning, denken in trajecten 
• ruimte voor alle weggebruikers 
• geen sociale knip creëren (door (te) ingrijpende 

circulatiemaatregelen) 
• fietsstraten smal genoeg maken 
• oplossing voor te smalle Nieuwkerkenstraat 

Wat zal je nodig hebben? • Budget 
• lange termijn- en helikoptervisie 
• cijfermateriaal 

Wie is betrokken?  
Wie heeft invloed? Wie zal 
invloed ondervinden? 

• Omwonenden 
• dorpsraad 
• vervoersregio – vervoersmaatschappijen 
• Vlaams gewest (oostelijke tangent) 
• de buurgemeenten (zowel qua trajecten als qua 

leesbaarheid/herkenbaarheid) 
Wat zijn de eerste stappen? • ruim overleg (omwonenden, werkgroep mobiliteit dorpsraad, …) 

• tijdelijke testfasen, met zowel daarvoor als tijdens voldoende 
metingen om effecten te kunnen objectiveren (éénrichtingsstraten, 
fietsstraten, …) 

 
Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
• Herkenbaarheid van wegprofiel: dat is de bedoeling van het masterplan publieke ruimte, dat 

we sinds enkele jaren gebruiken als handvat. 
• Doordachte planning: er is een heel traject doorlopen ter voorbereiding van het 

circulatieplan. Het plan voeren we gefaseerd in, met mogelijkheid tot evaluatie. 
• Ruimte voor alle weggebruikers: waar mogelijk zetten we hierop zeker in. 
• Fietsstraten smal genoeg: fietsstraten worden wel enkel ingevoerd waar het een 

meerwaarde is en waar het kan worden afgedwongen. De breedte van de straat is een van 
de criteria. 

• Oplossing voor te smalle Nieuwkerkenstraat: het is de bedoeling dat de herinrichting van 
Ten Bos ook oplossingen biedt voor de problemen in de Nieuwkerkenstraat. Zolang in deze 
straat tweerichtingsverkeer en parkeren mogelijk is, zal dit wel een probleem blijven. 

 
(Nog) geen overeenkomst met meerjarenplan 
• Geen te ingrijpende circulatiemaatregelen: hierover staat geen actie in het meerjarenplan. 

‘Knips’ zijn sowieso alleen voor gemotoriseerd verkeer. Bij grote maatregelen is er altijd 
participatie. 
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Titel O3.7. Opvang & vrijetijdsbesteding voor kinderen met speciale noden  
Meest betrokken actieplan 28. Het aanbod aan betaalbare en kwaliteitsvolle kinderopvang verder 

uitbreiden 
Overlegtafel 7 mei 2019 – De Droomballon (tafelbegeleider: Tim De Brabander) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

• Zorgen voor een opvang & vrijetijdsaanbod voor kinderen (en 
volwassenen) met een beperking  

Wat zal je nodig hebben? • Geschikte (bereikbare) plaats: scholen, jeugdcentra, specifieke 
instellingen (Veer, MPI Zonnneke, Vesta, Bijs,) 

• Geschikt personeel: verpleging, animatoren, vrijwilligers, 
Communicatie & promotie  

• Spelmateriaal 
• Vervoer 

Wie is betrokken?  
Wie heeft invloed? Wie zal 
invloed ondervinden? 

• Personeel zorginstellingen (als trekker of coach?) 
• Oudergroepen, directies 
• Mutualiteiten  
• Stadsadministratie welzijn en cultuur vrije tijd, schepenen 

sport/cultuur en welzijn, hogere overheid  
• Jeugdbewegingen 

Wat zijn de eerste stappen? • In kaart brengen van nood en profiel 
• Partners zoeken  
• Aanbod uitwerken  
• Locatie zoeken  
• Communicatie  

 
Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
• De stad heeft een regierol inzake kinderopvang. Daarnaast exploiteren we ook eigen 

kinderdagverblijven, die zich telkens specialiseren in een bepaalde niche die voor private initiatieven 
niet zo evident zijn: 

o Zo kan Pieternel zich verder ontwikkelen tot een echte buurtgerichte crèche. 
o Hermelijn wordt een natuurlijke buitencrèche en krijgt meer ruimte voor het opvangen van 

andere doelgroepen. 
o Voor Kameleon ligt de expertise op tewerkstelling van kansengroepen binnen de 

kinderopvang,  
o Driekoningen specialiseert zich in het inclusieverhaal binnen kinderopvang. 

• De nood aan opvang en vrijetijdsaanbod wordt bevraagd in diverse leeftijdscategorieën.  
• Buitenschoolse opvang:  

o Er wordt een halftijdse deskundige aangesteld om te zorgen voor een betere afstemming 
tussen buitenschoolse opvang en vrijetijdsactiviteiten.  

o In de buitenschoolse opvang maken we de job aantrekkelijker door te werken met 
gecombineerde takenpakketten, door samenwerkingen aan te gaan met andere diensten (bv. 
scholen).  

o Daarnaast gaan we verder inzetten op inclusie in de opvang van schoolgaande kinderen, 
waarbij kinderen met extra zorgnoden bijkomend ondersteund worden. Er zal een extra 
teamverantwoordelijke worden aangeworven om het systeem van combinatiejobs en het 
inclusieverhaal op poten te zetten. 

(Nog) geen overeenkomst met meerjarenplan 
• - 
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Titel O3.8. We helpen elkaar 
Meest betrokken actieplan 33. Samenwerken met partners aan een sterk armoede- en 

welzijnsbeleid  
Overlegtafel 7 mei 2019 – De Droomballon (tafelbegeleider: Jan Smet ) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

• De werking van de wijkagenten beter bekend, herkenbaar en 
bereikbaar maken. 

• Betaalbare woningen voor iedereen. 
• Een tussenkomst voor inwoners die hun schoolrekening niet 

kunnen betalen. 
• Mobiliteit verbeteren voor oudere bewoners die in buitenstraten 

wonen. 
• De stad moet de inwoners die niet ‘mee’ zijn met de digitalisering 

beter ondersteunen. Dat zijn niet alleen ouderen. 
• De kansenpas beter promoten. 
• Sociale kortingen voor de mensen die het écht nodig hebben. 

Wat zal je nodig hebben? Nog te bepalen 
Wie is betrokken?  
Wie heeft invloed? Wie zal 
invloed ondervinden? 

Nog te bepalen 

Wat zijn de eerste stappen? Nog te bepalen 
 
Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
• Werking wijkagenten: de politie zet in op een versterking van de wijkagenten, zodat ze meer 

op straat kunnen gaan en bereikbaarder worden. 
• Betaalbare woningen voor iedereen: hierop zetten we sterk in, met extra ondersteuning van 

1 miljoen EUR voor de sociale huisvestingsprojecten en de verdere ondersteuning van het 
sociaal verhuurkantoor. 

• Tussenkomst voor inwoners die schoolrekening niet kunnen betalen: die is er al, in de vorm 
van het schoolparticipatiefonds.  

• Kansenpas en sociale kortingen: we zetten de kansenpas verder. 
• Inwoners die niet mee zijn met digitalisering beter ondersteunen: dit is altijd een 

bezorgdheid van de stad in de dienstverlening, maar er staan geen specifieke acties 
hierrond in het meerjarenplan. Er wordt wel een budget voorzien om kansengroepen mee te 
krijgen in de online dienstverlening.  

 
(Nog) geen overeenkomst met meerjarenplan 
• Mobiliteit voor oudere bewoners in buitenstraten: nog niet expliciet opgenomen in het 

meerjarenplan, maar dit zal aan bod zal komen binnen de vervoerregio. 
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Titel O3.9. Cultuur- en sportinfrastructuur, waaronder petanque 
Meest betrokken actieplan 40. Sportinfrastructuur verder ontwikkelen 
Overlegtafel 7 mei 2019 – De Droomballon (tafelbegeleider: Veerle Verhoestraete) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

• Sportclubs willen in Nieuwkerken blijven kunnen sporten en blijven 
kunnen groeien, zonder te moeten uitwijken naar andere locaties 

• Kunnen petanquen in alle weersomstandigheden 
• De Schakel uitbreiden en renoveren zodat de vele 

jeugdbewegingen er kunnen bijeenkomen in comfortabelere 
omstandigheden en ruimte krijgen om te groeien. 

Wat zal je nodig hebben? • Veel geld 
• Overleg met gemeentebestuur 
• Plan en architect 
• Ruimte en grond 
• Meer toezichters 

Wie is betrokken?  
Wie heeft invloed? Wie zal 
invloed ondervinden? 

• Sportclubs (bij voorkeur die van Nieuwkerken) 
• Scholen, jeugdbewegingen 
• Sportraad, seniorenraad, dorpsraad, jeugdraad 

Wat zijn de eerste stappen? • Kredieten voor verbouwingen nominatief opnemen in 
meerjarenplanning 

• Gebruikersonderzoek 
• Participatie, inspraak rond de plannen + toelichting door architect 

op sportraad, dorpsraad, … 
• Opvolging van de uitvoering (toezien op uitvoering zoals gepland) 

 

Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
• Sportinfrastructuur Nieuwkerken: specifiek voor Nieuwkerken zijn er investeringen in het 

sportcentrum Meesterstraat (vernieuwing kunstgras en verledding lichtinstallatie) en in 
sportcentrum De Mispelaer, één van de acht gebouwen waarvoor de stad een ESCO-contract 
zal afsluiten voor energiebesparingen te realiseren.  

• De Schakel uitbreiden en renoveren: in 2020 en 2021 geven we een infrastructuursubsidie 
van telkens 125.000 EUR aan de jeugdverenigingen van De Schakel, zodat ze hier de nodige 
werken mee kunnen financieren.  

 
(Nog) geen overeenkomst met meerjarenplan 
• Petanquen in alle weersomstandigheden: de overdekking van petanquebanen is niet 

voorzien als actie.   
 
 


