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Poelstraat 3    

9100 Nieuwkerken-Waas 

03-776 59 13                                                     
E-mail:  bert.schenkels@pandora.be 

Verantw
oordelijke uitgever 

BERT SCHENKELS voor de dorpsraad 

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.  
 

Nieuw is de "links"-pagina, met verwij-
zingen naar de wachtdiensten en ande-

re nuttige websites. 
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Telkens op de eerste woensdag om 20 uur in zaal De Nieuwe Klok                  
6 februari           5 maart               2 april             7 mei               4 juni 

kalender 

Aquafin nv zet buurtbewoners Nieuwkerken in de bloemetjes                  

Eind september reikte Aquafin nv de eerste Minder Hinder Award uit aan de 
firma Wegebo. Het gaat om een onderscheiding aan de aannemer die het afge-
lopen jaar het meest omgevingsvriendelijk tewerk ging op werven van de 
Vlaamse rioolwaterzuiveraar. 
Samen met de Minder Hinder Award werd ook een certificaat uitgereikt aan de 
buurt die zich het meest actief en constructief toonde, tijdens de uitvoering van 
rioleringswerken. Dit certificaat ging naar het buurtcomité van Nieuwkerken, 
dat de grote werken in de dorpskern mee begeleidde. 
Aquafin prijst de medewerking en de creativiteit van de bewoners en de plaat-
selijke handelaars. De uitdaging was niet gering. Gedurende zestien maanden 
waren de twee hoofdstraten van het dorp afgesloten voor doorgaand verkeer. 
Samen met de stad Sint-Niklaas legde Aquafin er nieuwe collectoren aan over 
een totale lengte van goed 6 kilometer. Het intensief overleg met de buurtbe-
woners tijdens de wekelijkse werfvergaderingen wordt door Aquafin vermeld als 
één van de sterke punten van de samenwerking. 
Aquafin wijst tenslotte ook op de sturende en coördinerende rol van Oswald 
Opgenhaffen, namens de dorpsraad, van Marc Goossens van de plaatselijke AD 
Delhaize en van Helena Van Landeghem, die in de Nieuwkerkenstraat een bloe-
menzaak heeft. 
Burgemeester Freddy Willockx en schepen voor openbare werken Gaspard Van 
Peteghem feliciteren de buurtbewoners met het behaalde certificaat. De erken-
ning is meer dan terecht. Ze wijzen er uitdrukkelijk op dat de rol van de buurt-
bewoners cruciaal was voor de begeleiding van een project, dat niet alleen ge-
zorgd heeft voor waterzuivering van honderden woningen, maar dat ook de 
dorpskern vernieuwd heeft en tegelijk verkeersveiliger gemaakt. 

Minder Hinder Award 

 



Schepen van cultuur, evenementen en onderwijs Lieve Van Daele kwam haar 
beleid toelichten in de dorpsraad van  september 2007 en vertelde dat de 
bibliotheek definitief wordt ingeplant naast het deelgemeentehuis Pastorij-
straat, een functioneel gebouw van 200 m². 
Jenny De Laet, coördinator klimaatwijken, kwam de actie toelichten om in 6 
maanden 8 % te besparen op de energiefactuur, waarop een aantal gezinnen 
zijn ingegaan. 
In oktober kwam schepen Marc Heynderickx, bevoegd voor ruimtelijke plan-
ning, milieu en afvalbeheer het voorstel toelichten tot inplanting van een 
nieuw containerpark in de KMO-zone ter hoogte van de Heihoekstraat. Er 
komt tussen het nieuwe containerpark en de woningzone een boszone als 
buffer. De KMO-zone is niet toegankelijk voor vrachtwagens langs de Hei-
hoekstraat, maar enkel via de N70. Personenwagens kunnen wel langs de 
Heihoekstraat in en uit. De jeugdterreinen van de Schakel blijven zeker be-
houden.  Bart Goossens heeft dan ook een overzicht gegeven van het tweede 
Rioproject West dat vooral wordt uitgevoerd in landbouwgebied. Zie verder 
in dit nummer voor meer info terzake. 
Er werd uitdrukkelijk door een aantal mensen gevraagd op deze dorpsraad 
dat de braderij in Nieuwkerken in de toekomst een evenement voor en door 
mensen uit onze gemeente moet worden, waarin de lokale handelaars maxi-
maal betrokken worden en de lokale verenigingen actief kunnen deelnemen.      
In november ging de dorpsraad onder grote belangstelling door in de Roxy 
met een toelichting door Jurgen Goeminne (mobiliteit stad) en Matthias Bel-
paire (veilig verkeer Vlaanderen) over het nieuwe traject van de N70. Vooral 
het punt van een ononderbroken berm tussen De Ster en de Kwakkelhoek 
zorgt voor veel reactie. Nochtans kiest de Vlaamse Overheid duidelijk voor 
dit standpunt om veiligheidsredenen. Ook het probleem van de veiligheid aan 
het station kwam aan bod en hier kiest de dorpsraad in meerderheid om het 
oversteken van de sporen te belemmeren. 
Tenslotte kwam op de dorpsraad van december schepen Sofie Heyrman, be-
voegd voor welzijn en stedelijk basisonderwijs, haar beleid toelichten. De 
problematiek van de onderbenutting van de grote zaal in “’t Verschil”  werd 
besproken met de vraag tot gepaste inrichting en meer gebruik voor andere 
doeleinden.  
De ongevallenstatistieken van de N70 wijzen inderdaad op een gevaarlijk 
traject. Nochtans wil de dorpsraad toch aandringen op één of meerdere 
doorsteken tussen het traject De Ster en Kwakkelhoek. We vernemen onder-
tussen dat de Vlaamse Overheid bij haar standpunt blijft.      
 
Als we terugkijken naar het voorbije jaar kunnen we alleen maar vaststellen dat het 
stadsbestuur onze dorpsraad ernstig neemt en betrekt bij verschillende belangrijke 
beslissingen. De bedoeling van de dorpsraad is om een klankbord te zijn van alle in-
woners van onze gemeente en constructief te werken naar het stadsbestuur toe. Ie-
dereen is in principe lid van de dorpsraad en altijd welkom op de eerste woensdag 
van elke maand, uitgezonderd januari, juli en augustus. We vergaderen stipt vanaf 20 
uur in de Nieuwe Klok. 

Overzicht voorbije werking Midden februari wordt deze straat afgesloten voor doorgaand verkeer en wor-

den nieuwe, bredere voetpaden aangelegd. Nadien wordt het wegdek opnieuw 

geasfalteerd. De verkeersplateaus worden eveneens heraangelegd, er komt 

een fietssuggestiestrook aan de kant van het deelgemeentehuis en er komt een 

veilige overgang van het fietspad naar deze fietssuggestiestrook. De werken 

duren normaal 30 werkdagen en ondertussen wordt het doorgaand verkeer 

omgeleid.         

Heraanleg Pastorijstraat 

Nadat deze werken vooral in de velden tussen Turkijen en Zeveneekhoekstraat 

hebben plaats gehad komt nu vanaf midden februari de Godschalkstraat vanaf 

Huis ten Halve en de Geerstraat aan de beurt. Er worden volledig nieuwe ge-

scheiden rioleringen aangelegd,een nieuwe asfaltlaag en een fietspad aan de 

rechterkant. De Geerstraat wordt enkel opnieuw geasfalteerd. Er is geen door-

gaand verkeer mogelijk in die periode, enkel plaatselijk verkeer. Deze werken 

zijn in normale omstandigheden klaar voor einde maart. 

Nadien volgt het eerste gedeelte van de Uilenstraat, de Grote Heimelinkstraat 

en ten slotte komt de Vlasstraat aan de beurt. Deze werken zullen normaal af-

gewerkt worden vóór het bouwverlof in juli dit jaar. Ook hier is enkel plaatselijk 

verkeer mogelijk en blijft de hinder om de eigen woning te bereiken beperkt tot 

enkele dagen.  

Rioproject West Nieuwkerken-Waas 

We stuurden een kernlid van de dorpsraad op pad om onze wegels te beoordelen en hier volgt 
een overzicht van haar bevindingen. Goed om ook in onze dorpsraad dit blijvend in het oog te 
houden.  

Mispelaerwegel  is totaal heraangelegd,de putten zijn gevuld met grijze kiezel (4 m 
breed over gans de lengte) en is dus in perfecte staat. 
Schaliënhuiswegel ligt in asfalt. Vanaf Smet tot aan de tennisvelden aan de sporthal 
is in gele kiezelsteen (opnieuw aangelegd). Vanaf de tennisvelden is het een zand-
wegje tot aan tehuis Carolus en de splitsing naar de school SBO (goed bij droogweer).  
Vanaf voornoemde splitsing tot Portugesestraat in het begin goed bij droog weer. 
Vanaf halfweg aan de maïsvelden verder versmalt de fietsweg soms tot té smal en 
soms zelf gevaarlijk dicht bij de rootputten. Hier moeten we als dorpsraad de aan-
dacht op vestigen. 
Hazenpad is in orde. 
Pastorijwegel is in orde. 
Armwegel is in orde, ook rechts tot Boschwegel is in orde (heraangelegd). 
Boschwegel rechts is in orde. Links is eveneens in orde, werd onlangs heraangelegd. 
Rode Aardestraat is in orde evenals de wegel vanaf einde Th.Ellegierslaan tot de 
Meesterstraat. 
Pieter Segerswegel (aangelegd n.a.v. de ruilverkaveling) is een zeer mooie wegel. 
Kleine Uilenwegel vanaf spoorwegwegel over voetbalveld FC Nieuwkerken is per-
fect. 
Oude Molenwegel: (alias de kilowegel) is een zeer mooie wegel bij mooi weer. 
Kruiswegel is smal maar meestal in goede staat. 
De meeste wegels zijn goed te gebruiken bij goed weer maar bij regen ligt er op 
verschillende plaatsen modder (daarvoor zijn het wegels!).  

Onze Nieuwkerkse wegels 


