
Verantw
oordelijke uitgever 

BERT SCHENKELS voor de dorpsraad 

Ons contactadresOns contactadresOns contactadresOns contactadres    

Bert Schenkels 

Poelstraat 3    

9100 Nieuwkerken-Waas    

03-776 59 13                                                  

E-mail: stuurgroep@nieuwkerken-waas.be 

Alle informatie over de werking,     
agenda en verslagen van de dorpsraad 

vindt u terug op de website 
www.nieuwkerken-waas.be.  

 
Bovendien kan je er ook terecht voor 
een overzicht van alle activiteiten in 

ons dorp.  
 

Er is ook een "link"-pagina, met          
verwijzingen naar de wachtdiensten             

en andere nuttige websites. 
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Volgende dorpsraden zijn woensdagen 2 september,  7 oktober,  4 november 
& 2 december 2009,     telkens op de eerste woensdag van de maand om 20 
uur in de zaal DE NIEUWE KLOK.                
Volgende dorpsraad van 2 september komt Bart Van Lokeren, de planoloog van 
de stad, het uitvoeringsplan Wallenhofwijk voorstellen ! 
    

Iedere Nieuwkerkenaar is van harte welkom en heeft recht tot spreken! 

kalender volgende dorpsraden 

In de laatste dorpsraad van 3 juni kwam Hoofdcommissaris J. van Peer de algemene 
werking van de politie voorstellen en specifieke taken over onze gemeente toelichten. 
Verder werden een aantal antwoorden van het stadsbestuur op vragen van de dorpsraad 
toegelicht. 

° Turkyen: putten in het fietspad worden voor herstelling opgestart door een privé-
aannemer na prijsvraag. 
Bij de vraag om een voetpad blijft het stadsbestuur bij zijn beslissing dat om bud-
gettaire redenen er niet kan op ingegaan worden. 

° Onderhoud boomputten Nieuwkerkenstraat en Vrasenestraat is nog ten laste van de 
aannemer. De stad dringt er bij de aannemer op aan dit zo snel mogelijk in orde te 
brengen. 

° Dorpsplein Ten Bos: signalisatie parkeervlakken en in- en uitrit worden zo snel mo-
gelijk uitgevoerd.   

 
Dirk Maris heeft een aantal projecten binnengekregen i.v.m. het beeld op ons dorpsplein 
van de Academie voor Beeldende Kunsten. Een 4-tal voorstellen werden aan de dorps-
raad voorgesteld. Het gaat om hedendaagse kunstwerken waar heel wat symboliek is in 
verwerkt en waarin je elementen kan terug vinden met betrekking tot het heden en ver-
leden van Nieuwkerken. 
Niet iedereen in de dorpsraad was enthousiast over de voorstellen en er werd gesugge-
reerd om een meer visueel herkenbaar element van ons dorp uit te werken. We komen 
daar zeker op terug in een van de volgende dorpsraden.  

 



In de dorpsraad van 4 februari mochten we de korpschef van de brandweer, Dhr. Marc 
Van de Velde verwelkomen. Hij gaf met een visuele presentatie op groot scherm de taken 
van de brandweer weer, de organisatie van zijn korps en een aantal aspecten van brandvei-
ligheid en brandpreventie. 
Uiteraard kwam ook het vuurwerk in Nieuwkerken ter sprake. Tengevolge van een incident 
bij het vuurwerk in 2007 en na evaluatie door de brandweer van Sint-Niklaas werd in 2008 
geen vuurwerk georganiseerd op ons dorpsplein. Vanuit de dorpsraad werd gevraagd om 
deze beslissing te herzien. 
Het probleem is dat het dorpsplein onvoldoende ruimte heeft. 
Op de dorpsraad werden dan ook 2 alternatieve plaatsen vernoemd rond het dorpsplein, 
omdat de dorpsraad vindt dat het vuurwerk hoort bij ‘sluiten van kermis’ en ‘rondom het 
dorpsplein’. 
De korpschef ging dit zeker onderzoeken en heeft nadien positief advies gegeven over de 
weide naast het kerkhof, de zogenaamde ‘landingsplaats van Tom Steels’ bij zijn viering 
midden augustus vorig jaar.   
Directeur Ludwig De Meyer van de Droomballon gaf nadien een voorstelling van de bouw-
plannen die 6 nieuwe klaslokalen, secretariaat en een vernieuwde speelplaats voorzien. 
Het bestaande conciërgegebouw, dat op vraag van de dorpsraad en de Heemkundige kring 
moest bewaard worden, is in deze plannen voorzien. De werken zijn gestart eind 2008 en 
alles zou klaar zijn in de zomer van 2010. 
Ook gaf de directeur uitleg over het dorpsfeest van de school op het dorpsplein van Nieuw-
kerken op Pinksterzondag 31 mei. Hiermede wil de basisschool zijn 85-jarig bestaan vieren 
en de wereldklas voorstellen. 
Schepen Christel Geerts gaf meer uitleg over de buitenschoolse opvang en de wettelijke 
regeling hieromtrent. 
Namens de deelculturele raad Nieuwkerken werd een oproep gedaan tot de verenigingen 
voor meer betrokkenheid bij de 11 juli-viering in onze gemeente, zodat dit een echte 
volksviering kan worden. 
 

Schepen Van Peteghem kwam in de dorpsraad van 4 maart het kermisprogramma voorstel-
len.  
 ° Vrijdag 12 september: wielerwedstrijd + fanfare; 

° Zaterdag 13 september: kinderanimatie, Laurel & Hardy en ’s avonds een optre-                  
den  van Willy Sommers; 

° Zaterdag 19 september: afsluiten van de kermis met vuurwerk en fanfare.      
Goed nieuws was dus dat er terug een vuurwerk zou plaatsvinden en de dorpsraad vroeg 
uitdrukkelijk om dit rond het dorpsplein te behouden, temeer er een alternatief is, dit bij 
de kermis hoort op het dorpsplein en tot steun van de plaatselijke horeca. 
Verder vertelde de schepen ons dat er rond de voetbalterreinen van de Meesterstraat een 
volledige looppiste komt, aangelegd in dolomiet en klaar vóór het bouwverlof. 
Tevens zal de afwatering verbeterd worden waardoor er niet langer wateroverlast zal zijn 
voor de omliggende woningen en landbouwpercelen. 
Ook worden de sportterreinen in de Meesterstraat uitgerust met een nieuwe verlichting, 
die energievriendelijker zal zijn. Tevens wordt ook het BMX-terrein aangepast. 
De werkgroep milieu (Groene Klomp) die opgericht is uit onze dorpsraad gaf verslag van 
zijn eerste vergadering in aanwezigheid van Pieter Durinck, natuurambtenaar van de stad 
Sint-Niklaas. Aan het stadsbestuur wordt gevraagd om een aantal groenaanplantingen te 
realiseren (bomen en houtkant) op de bermen langsheen het kerkhof en in de Pieter Se-
gerswegel.  

Overzicht voorbije werking 

Langs het kerkhof werden ondertussen elzen aangeplant en de aanplantingen langsheen de 
Pieter Segerswegel worden voorgelegd aan de stedelijke landbouwraad. 
Er werd ook een initiatief gestart om een aantal rootputten te herwaarderen via het poe-
lenproject van de stad. 
Vanuit de dorpsraad is de vraagstelling gekomen om een aantal aanbevelingen te doen met 
betrekking tot het Hazenpad in de Peperstraat. De indruk bestaat dat de scholen in de na-
bijheid weinig gebruik maken van deze locatie als speelbos. 
 

Op de dorpsraad van 1 april hadden we de korpschef  van de politie gevraagd, die zich 
omwille van drukke bezigheden liet verontschuldigen maar wel Veerle De Strooper 
(diensthoofd van de wijkdienst), Johan Cooreman (verkeersdienst) en Kim Thienpont (onze 
wijkagent in Nieuwkerken) afvaardigde. 
Da aanwezigheid van politie in het straatbeeld van ons dorp was een bezorgdheid van onze 
dorpsraad. De wijkagente kan slechts in beperkte mate aanwezig zijn op straat. Haar func-
tie omvat diverse taken (administratieve taken, overlast e.a.) en ze is één weekend op 
twee beschikbaar op het gemeentehuis. De MO-teams (Smarts) zorgen voor een aanvullen-
de aanwezigheid van de politie in het straatbeeld. 
Bereikbaarheid en oproepnummers politie: 

° GSM wijkagente Nieuwkerken: 0498/58.09.78 (wanneer de agente niet van dienst 
is kan er een bericht ingesproken worden. Vaste telefoonnr. is: 03/776.05.18. 

° Dringende oproepen politie: 101 in geval van nood en 03/760.65.00 voor Sint-
Niklaas voor dringende zaken, dag en nacht beschikbaar. 

De verkeerssituatie Nieuwkerkenstraat-Vrasenestraat-Pastorijstraat werd toegelicht: 
° Zone 30 is actief via dynamische borden op bepaalde tijdstippen. Er zijn geen herha-
lingsborden in de zone verplicht. Wie zich in de zone bevindt (bvb. bewoners) wordt 
geacht te weten dat de zone 30 actief is of kan worden. 
° Fietssuggestiestrook: is geen fietspad, enkel een kleuraanduiding op de weg. Auto’s 
kunnen daar dus op rijden, maar moeten wel rekening houden met de fietsers. 
° Wegcontroles Nieuwkerkenstraat: sedert de heraanleg zijn reeds heel wat controles 
uitgevoerd op het 3.5 ton-verbod door specifiek opgeleide agenten. De situatie is verbe-
terd maar er zijn nog steeds vrachtwagens die het verbod negeren. Bij controles wordt 
ook overlading, rust- en rijtijden (tachograaf) nagezien die de overtreding heel wat 
zwaarder kunnen maken. 

Verder werd er op deze dorpsraad discussie gevoerd over het opnemen van de trage wegels 
in de mountainbikeroutes.  
 
Schepen van sociaal beleid, kinderopvang, welzijn, onderwijs en volksgezondheid Christel 

Geerts kwam haar beleid uitvoerig toelichten in de dorpsraad van 6 mei. 
Enkele opmerkingen:  

In de ziekenhuizen loopt er veel fout. Het grote pijnpunt is blijkbaar de dienst 100 en 
de spoedafdeling. De dorpsraad dringt er op aan deze situatie ‘onverwijld’ op te los-
sen. 
Meer aandacht voor het woningprobleem van de senioren. 
Vraag om overal meer zitbanken te plaatsen. 

Verder werd er op deze dorpsraad een pluim gegeven aan de klimaatwijken, omdat de 
doelstelling van 7.5% minder energie te gebruiken ruimschoots is gehaald door 15 gezinnen 
die zich hadden ingeschreven en 12% winst hebben gehaald. 
 
 


