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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.                  

Er is ook een "link"-pagina, met                         

verwijzingen naar de wachtdiensten                              

en andere nuttige websites. 
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Ons contactadresOns contactadresOns contactadresOns contactadres    

Bert Schenkels 

Poelstraat 3    

9100 Nieuwkerken-Waas    

03-776 59 13                                                  

E-mail: stuurgroep@nieuwkerken-waas.be 

 

 

Woensdag 6 februari komt de nieuwe Burgemeester Lieven Dehandschutter 

het beleid van het nieuwe stadsbestuur voorstellen. Er is nadien gelegenheid 

tot vraagstelling. 

 

In de volgende dorpsraden van woensdagen 6 maart, 3 april, 8 mei, 5 juni en 4 

september hebben we de  nieuwe schepenen uitgenodigd om zich voor te stel-

len en hun beleid toe te lichten. 

We mogen dan Annemie Charlier, Marijke Henne, Wout De meester, Carl Hans-

sens en Peter Buysrogge verwachten. We kennen nog niet de juiste volgorde 

wanneer de schepenen komen, maar willen er op rekenen dat er telkens op de 

dorpsraad iemand van deze schepenen komt.  

 
telkens om 20 uur in de bovenzaal van Centrum Ten Bos.  
Iedereen is van harte welkom! 

kalender volgende dorpsraden 

 

 

Langs deze weg willen wij  Anita D’Hollander, Bart Merckx en Wouter Van Bel-

lingen feliciteren met hun verkiezing. 

We rekenen er op  dat zij onze belangen in de stad zullen verdedigen en we  

willen hen hierbij telkens vriendelijk uitnodigen om de werking van onze dorps-

raad goed op te volgen.  

Verkozen gemeenteraadsleden voor Nieuwkerken-Waas.  

Nadien was er een interessante voorstelling van waardevolle rootputten in onze 

gemeente, met het pleidooi om van de stad medewerking te krijgen voor het 

behoud en herstelling van een aantal rootputten. 

 

HEMELBOOG 
Hugo Kaïret 



 

 

Op de dorpsraad van 5 september in zaal ’T En Zal kregen alle Nieuwkerkse 

kandidaten, en dat waren er 15, de kans zichzelf voor te stellen en in te spe-

len op het memorandum van onze dorpsraad. Met een 90-tal aanwezigen 

werd dit een boeiende avond met veel goede voornemens van de kandida-

ten om voor onze gemeente te zorgen. Nadien hebben 8 lijsttrekkers kort 

hun programma kunnen voorstellen: Frans Wijmeersch voor Vlaams Belang, 

Christel Geerts voor SPA/Groen, Wouter Van Bellingen voor SOS 12, Hans 

Troch voor S2NB, Jef Maes  voor PVDA+, Ine Somers voor Open VLD,  NVA 

met Lieven Dehandschutter en ten slotte Lieve Van Daele voor CD&V.  Na-

dien werden er vragen gesteld door het publiek waarin vooral de werking 

en de impact van de dorpsraad werd besproken. 

 

In de dorpsraad van 3 oktober werd er toelichting gegeven over de gemeen-

teraadsverkiezingen van 14 oktober. Er werden in onze stad 12 lijsten inge-

diend voor 41 gemeenteraadsleden.  De manier van stemmen, de zetelver-

deling en de verkiesbaarheid van de kandidaten werden  besproken.      

Nadien werd ook gepleit om de maximum snelheid te verlagen tot 70 km/u 

in het 2
de

 gedeelte van de Kwakkelhoek, Zoetwaterstraat, Vlasbloemstraat, 

Kriekelaarstraat en Mulderstraat.  De dorpsraad is ook bezorgd om de nieu-

we bestemming van de Westakkers en vragen hierover meer informatie van 

het stadsbestuur. Op de vraag van schepen Van Peteghem, om de septem-

berkermis een week te verschuiven van 8 naar 15 september, reageert de 

dorpsraad dat dit niet kan. De kermisdatum is een zeer oude traditie en 

men vindt dat dit moet blijven. Om praktische redenen zal wel de koers ver-

plaatst worden. 

 

In de dorpsraad van 7 november was Mevr. Maria Catthoor, directrice van 

het rusthuis Populierenhof, te gast om de werking toe te lichten. Een inte-

ressante toelichting die ook heel wat vragen losweekte die degelijk werden 

beantwoord door de directrice. 

De herinrichting van de N 70 blijft beroering teweeg brengen en de dorps-

raad vindt dat het tijd wordt om verder te discussiëren met de verantwoor-

delijken van de stad en het Vlaams Gewest. 

 

In de laatste dorpsraad van het jaar op 5 december heeft brandpreventie-

adviseur Van Hal Freddy een zeer leerzame uiteenzetting gehouden i.v.m. 

brandpreventie.    

overzicht voorbije werking 
Er zijn jaarlijks 25.000 woningbranden in ons land waarbij er 120 doden zijn. 

       Tussen 24.00u. en 6.00u. sterven de meeste mensen in bed of aan de deur door 

 verstikking.  Daarom zijn rookmelders levensreddend en noodzakelijk.  

 Het is belangrijk deze goed op te hangen. 

Vanaf 1/01/2013 worden ze verplicht in Vlaanderen op elke verdieping. 

Kiezen voor optische rookmelders waarvan de batterij 10 jaar meegaat. 

Zoek op de verpakking naar de labels CE en EN14604. 

Men kan meer informatie vragen aan de brandweer Sint-Niklaas, Nijverheids-

traat 33 via  www.brandweersintniklaas.be of op het nr. 03 777 71 72. 

 Wat te doen bij brand? 

 Bel de brandweer op het nr. brandweer 112 op ICE     

  Zeggen wat er juist brandt. 

  Waar: geef het juiste adres. 

  Ramen en deuren sluiten om de lucht af te sluiten. 

  Sleutel meenemen zodat de brandweer binnen kan. 

  Waarschuw  de buren. 

  Blus eventueel maar breng jezelf niet in gevaar. 

  Stroom en gastoevoer afsluiten. 

 

Ook de datum van de septemberkermis blijft ons beroeren, daarom heeft de 

kern een argumentatie opgesteld aan het stadsbestuur: 

Kermis is de afkorting van kerk-mis, de datum waarop de kerk wordt gevierd naar 

aanleiding van de inwijding. Volgens dhr. D. Grumiau bestaat deze  inwijding al zeker 

sinds onze laatste kerk is ingewijd in 1793, misschien zelfs al van de vorige kerken. Dit 

feest gebeurt met Maria Geboorte op 8 september. Vermits kermis op een weekend 

moet vallen werd gekozen op de zondag van 8 september of de eerste zondag na 8 

september. 

Deze traditie van kermis is dus al vele, vele jaren op de voormelde datum. 

Het argument van de schepen i.v.m. het materiaal kan zeker opgelost geraken in sa-

menspraak met andere gemeenten. Als dorpsraad blijven we aandringen op het be-

houd van de kermis op de traditionele datum dus 8 sept. 2013. 

Wat betreft de koers is deze verschoven naar het weekend nadien en kan dus perfect 

aansluiten bij het afsluiten van kermis. Vroeger werd dit ook speciaal gevierd en ook 

met vuurwerk. Dit mag volgend jaar ook gerust zo zijn. 

Het argument van de schepen is louter materieel en kan dus opgelost worden. 

Trouwens we vrezen zelfs dat de traditionele kermisattracties door deze verschuiving 

weg kunnen vallen omdat deze dan samenvallen met andere kermissen in naburige 

gemeenten.  

 

Na discussie hierover vindt de dorpsraad dat men de traditionele datum 

moet behouden en men de koers kan verschuiven naar de volgende week. 

Hierbij wordt gevraagd om terug het vuurwerk  te laten doorgaan bij het slui-

ten van kermis. 


