
        - Is er controle op het OCMW misbruik? 
 

Trage wegen in Nieuwkerken 

 In het witboek voor de bestuursperiode 2013-2014 heeft het stadsbestuur 

onder actieplan 73 opgenomen om het tragewegennetwerk verder uit te bou-
wen. 

Voor Sinaai en Belsele is dat plan opgemaakt. Het college heeft de beslissing 

genomen (verslag 16 december 2013) om een aanvraag in te dienen bij het 
provinciebestuur voor de opmaak van een 3de tragewegenplan voor de 

deelgemeente Nieuwkerken. 

Als voorbereiding zijn vrijwilligers van de werkgroep “De Groene Klomp” 
in 2012 op pad gegaan om alle trage wegen, toegankelijk of niet, te inventari-

seren en in beeld te brengen. In de loop van 2014 gaan alle gebruikers en ver-

enigingen van Nieuwkerken uitgenodigd worden om opmerkingen en sugges-

ties te geven over dit plan in een  infoavond. In een daaropvolgende evalua-

tievergadering worden al de voorstellen gewikt en gewogen en werkt  

 Trage Wegen vzw een voorstel uit dat voorgelegd wordt aan het schepencol-

lege als basis voor een beleid naar de toekomst. De finale beslissing ligt bij 
het provinciebestuur.  

Randbemerking daarbij is dat iedere herwaardering van een verdwenen weg 

voor de landbouw zeer gevoelig ligt. Een vaststelling is dat meer dan de helft 
van de trage wegen, opgenomen in de Atlas der Buurtwegen rond 1840, in 

onbruik zijn geraakt. De voorstellen van de werkgroep voor het heropenen 

van drie trage wegen lijken zinvol indien er voldoende ondersteuning is van 

de inwoners van Nieuwkerken. Sleutelwoorden zijn daarbij: overleg, weder-

zijds begrip, redelijkheid en realisme. 

 

Cultuurraad verkozen. 
Vanuit onze dorpsgemeenschap hebben we 2 rechtstreeks verkozen leden in 

de cultuurraad. Herman Waterschoot in de sectie muziek, woord en dans. 

Kris Boel in de sectie sociaal-cultureel werk. We wensen hen een welge-

meend proficiat en een vruchtbare werking toe. 
 

Data en agenda volgende dorpsraden: telkens om 20 uur in de 

 bovenzaal van Centrum Ten Bos. 
- Woensdag 5 februari komt schepen Mike Nachtegael. Vooral de werking 

   van het OCMW en de toekomstige plannen i.v.m. ons rusthuis zullen aan 

   bod komen. 
 

De volgende dorpsraden zijn telkens op woensdag 5 maart, 2 april, 7 mei, 

en 4 juni. 

                Iedereen wordt hiertoe van harte uitgenodigd! 
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Overzicht voorbije werking dorpsraden 

 
Op de dorpsraad van 4 september kwam schepen Peter Buysrogge, bevoegd 
voor personeel, wonen en sport zijn beleid toelichten. 

Dat de uitgaven moeten verminderen werd al in het witboek aangehaald en 

men wil dit doen door de personeelskosten terug te dringen, zonder dat men 

mensen wil ontslaan. 
Men wil ook een nieuwe organisatiestructuur op het stadhuis starten, zodat 

men beter bediend wordt en niet naar verschillende diensten wordt verwezen. 

Het voertuigenpakket wordt geoptimaliseerd en overbodige stadsgebouwen 
worden verkocht. De sociale huurwoningen en koopwoningen wil men kwali-

teitsvol stimuleren en renovatie en isolatie toepassen. 

In verband met de sportbeoefening wil men de kansengroepen ondersteunen 
en investeren in infrastructuur. 

Ook in deze dorpsraad werd de duidelijke overeenkomst tussen de 3 dorpsra-

den en het stadsbestuur voorgesteld.  

De dorpsraad wordt erkend als adviesorgaan over alle dossiers die impact 
hebben op de dorpsgemeenschap. 

 

Schepen Gaspar Van Peteghem kwam op de dorpsraad van 2 oktober vertel-
len wat er voor openbare werken in het verschiet ligt. De heraanleg van de 

Uilenstraat wordt in  2014 uitgevoerd in samenwerking met Aquafin.  

Er werd meer duidelijkheid gevraagd over de plannen en zeker over het fiets-
pad. De schepen komt hierop nog terug. 

Vooral ging de discussie over de voorbije kermis, verdeeld over 2 weekends. 

Niemand was daar gelukkig mee. Men moet de traditie respecteren met het 

feest van O.L.Vrouw ten Bos, dus de 2de zondag van september. Er is be-
loofd dat dit niet meer zal gebeuren. 

De hervorming van de cultuurraad werd door Ronny De Mulder toegelicht. In 

het kort komt het hierop neer dat de cultuurraad, bestaande uit 250 verenigin-
gen, 15 mensen kiezen die het bestuur zullen vormen. 

10 mensen worden rechtstreeks verkozen en 5 worden gecoöpteerd. Deze 

gecoöpteerde mensen moeten geen lid zijn van een vereniging, maar kunnen 

specialisten zijn op cultureel vlak. Er zal tevens voor gezorgd worden dat er 
een evenwicht is zowel op vlak van gender ( man/vrouw), jongeren, als op 

vlak van  geografische spreiding (vertegenwoordigers uit alle deelgemeen-

ten). De verenigingen zullen onderverdeeld worden in 3 secties: 
 Sociaal - cultureel werk 

 Erfgoed en beeldende kunst 

 Muziek, woord en dans 
De deelculturele raden worden een werkgroep van de dorpsraden.   

 

 Dit geldt ook voor de sport-, jeugd-, milieu-, verkeer – en seniorenraden. 
Eenzelfde structuur. Zij worden ook werkgroepen binnen de dorpsraad. 

 

In de dorpsraad van 6 november was schepen Sofie Heirman aan het woord. 

Voor welzijn en diversiteit onthouden we dat men een actieplan voor armoe-
de wil opstellen en dat er voor het OCMW een zorgstrategisch plan wordt 

opgemaakt. In het flankerend onderwijsbeleid wordt het gelijke kansen on-

derwijs gestimuleerd. Zelfmoordpreventie en drugsbeleid wordt verder uitge-
werkt. Vanaf februari wordt het biometrisch paspoort ingevoerd, waarop een 

vingerafdruk zal komen.  

De zorg voor de begraafplaats werd benadrukt, er worden verder klinkers 
aangelegd op het eerste gedeelte. 

 

Schepen Mike Nachtegael heeft namens het stadsbestuur op de dorpsraad van 

4 december meer toelichting gegeven over de werking van de volgende ja-
ren. Aan de hand van een PowerPoint- presentatie  geeft de schepen aan wat 

het stadsbestuur zal doen de komende periode. 

Deze presentatie kan men zien via onze webstek: http:/www.nieuwkerken-
waas.be  Centraal staat een budgettair evenwicht. Daarom wordt er serieus 

gesnoeid in de personeelskost.  

In de meerjarenplanning staan voor Nieuwkerken enkele rio-projecten op 
stapel, nl. in de Uilenstraat, op de N 70, tussen de Ster en Kwakkelhoek, Vos-

sekot-, Pastoor Copstraat en Pastoor Stepmanlaan, de Bellestraat en de Raap-

straat. 

Het jeugdhuis ‘t Verschil zal een polyvalente functie krijgen en daarom 
wordt er een sportvloer aangelegd. Op de sportterreinen komt een nieuwe 

toplaag op het tennisterrein en wordt er een basketpaal geplaatst. 

De pastorij zal verkocht worden en er wordt geïnvesteerd in trage wegen. 
Beter onderhoud van voet– en fietspaden staan ook op de agenda. 

Verder werd er nagedacht over de volgende dorpsraden. Het is de bedoeling 

dat we vooraf aan de schepen of vertegenwoordiger van het stadsbestuur een 

aantal vragen formuleren die leven bij ons. Op die wijze kunnen zij meer spe-
cifiek toelichting geven en minder algemeen antwoorden. 

Voor volgende dorpsraad van 4 feb.met schepen en OCMW voorzitter Mike 

Nachtegael werden volgende vragen voorgesteld:  

          - Is armoede in onze gemeente reeds in kaart gebracht en wie 

             kan er iets aan doen (vrijwilligerswerk)? 

          - Wat zijn de toekomstplannen voor het rusthuis en de toenemen- 

             de onveiligheid er rond? 

          - In Sinaai heeft men een seniorenvergaderzaal. Wat kunnen we 

            doen voor eenzame senioren? 


