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Werkbezoek
Bezetting op Westakkers op 16 september 2015, middag:
Totaal aantal bewoners
Aantal families
Aantal kinderen (< 18 jaar) in familieverband
Kinderen < 2,5 jaar
Kinderen 2,5 – 6 jaar (kleuteronderwijs)
Kinderen 6 – 12 jaar (lager onderwijs)
Jongeren 12 – 18 jaar (secundair onderwijs)

251
46
82
18
22
26
16

Aantal alleenstaanden
Aantal alleenstaande mannen
Aantal alleenstaande vrouwen

89
82
7

Opmerking:
a) Het quotum aan bewoners voor de Westakkers is verhoogd van 250 naar 350.
b) Het profiel van de nieuwe groep asielzoekers is nog niet bekend.
c) Zo snel mogelijk ontvangen we een nieuw overzicht van de bewoners op het domein Westakkers.
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Basisonderwijs
Belangrijkste knelpunt is de bereikbaarheid van de scholen.
Opdracht voor het werkbezoek is onderzoeken of op het domein Westakkers basisonderwijs
georganiseerd kan worden.
Vaststellingen:
a) Alle gebouwen die gereinigd en gebruiksklaar werden gemaakt zijn ingenomen door bewoners en
medewerkers van het Rode Kruis.
b) Een aantal gebouwen is nog beschikbaar, maar die zijn momenteel niet gereinigd en gebruiksklaar.
c) Beschikbare gebouwen zijn qua structuur niet geschikt om op een aanvaardbare wijze
kleuteronderwijs en lager onderwijs te organiseren. Aan minimale voorwaarden is niet voldaan:
a. Hygiëne
b. Oppervlakte
c. Technische uitrusting
d. Ruimtelijke situering ten opzichte van de overige gebouwen
d) Voor de beschikbare gebouwen is er momenteel nog geen technische keuring van de brandweer.
Besluit:
a) De denkpiste om onderwijs te organiseren op het domein Westakkers zelf is niet realiseerbaar.
b) De enige haalbare denkpiste is om de kinderen toch te spreiden over de basisscholen op het
grondgebied Sint-Niklaas, maar eventueel ook in de basisscholen in de omliggende gemeenten.
c) Joke Deprez en de LOP-deskundige bekijken op dinsdag 22 september hoe de leerlingen gespreid
kunnen worden.
De LOP-deskundige verzamelt in functie hiervan volgende informatie:
a) Situering van alle basisscholen van Sint-Niklaas
b) Situering van alle basisscholen in de omliggende gemeenten Temse, Beveren, eventueel ook
Waasmunster, Sint-Pauwels, Sint-Gillis-Waas, Kruibeke en Bazel.
c) Onderzoek van de bereikbaarheid met het openbaar vervoer
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