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Aan het werk in de wijk
Zorgen dat je wijk er netjes bij
ligt, zwerfvuil opruimen, snoeien,
vegen, groenonderhoud … het
zijn belangrijke opdrachten voor
het stadsbestuur. Want het is
voor iedereen aangenamer om
in een buurt te leven die goed
onderhouden wordt.

Daarom heeft het stadsbestuur
een nieuwe werkwijze ingevoerd
voor het beheer van de wijken.
Voortaan heeft elke wijk zijn
eigen, vaste ploeg. Dit heeft het
grote voordeel dat de arbeiders
vertrouwd zijn met de wijk en de
bewoners met de arbeiders.

Wat zijn wijkploegen?
Elke wijkploeg bestaat uit een aantal medewerkers. Zij zijn enkel verantwoordelijk voor hun eigen wijk. Dagelijks zijn ze er aan het werk.
De arbeiders kregen een specifieke opleiding voor hun taken.
De ploegbaas coördineert de werken in de wijk. Het is de opdracht van
de wijkploeg om het onderhoud van de wijk goed te verzorgen.

Voordelen voor jou, als bewoner
Het grootste voordeel van een wijkploeg is dat die alle hoekjes van de
wijk kent. Door elke dag in de wijk aan de slag te zijn, kan de wijkploeg
problemen vaker voorkomen en die problemen ook sneller oplossen.
Bewoners komen vaker met de vaste wijkploeg in contact. De wijkploeg
krijgt op termijn ook een vaste uitvalsbasis in de wijk. Zo hoopt het
stadsbestuur de betrokkenheid van de wijk en haar inwoners te versterken.

Twee extra ploegen
De vaste wijkploeg krijgt regelmatig ondersteuning van twee extra
ploegen. Zo werd er een ﬂexibel team samengesteld. Als de vaste
wijkploeg het te druk heeft, kan deze ‘ﬂexploeg’ bijspringen waar
nodig. Ze wordt ook ingeschakeld bij eenmalige taken, zoals het
snoeien of aanplanten van bomen en struiken. Ook de ploeg van de
openbare reinheid komt regelmatig langs in de wijk. Zij heeft een
specifieke opdracht voor het ophalen van sluikstort, het vegen en
de pmd-ophaling.

Praktisch

De stad werd ingedeeld in
twaalf wijken, die elk een eigen
wijkploeg krijgen. Voor jou als
bewoner verandert er weinig.
Alleen zal je de wijkploeg vaker
te zien krijgen en zal je sneller
opmerkingen of aandachtspunten
kunnen doorgeven.

V.U.: Christel Geerts, schepen - Grote Markt 1 - 9100 Sint-Niklaas

Meer info?

Voor meer info over de werking van de
wijkploegen kan je terecht bij
tel. 03 778 36 13
beheeropenbaardomein@sint-niklaas.be
Meldingen in verband met het onderhoud van
het openbaar domein kan je doorgeven aan de
klantendienst in het stadhuis, tel. 03 778 30 00,
klantendienst@sint-niklaas.be

