
kig nieuwjaar te wensen en 
hier een jaarlijkse traditie 
van te maken.  

We hebben voor het eerste 
jaar sneeuw besteld, maar 
dit werd ons niet beves-
tigd. We hopen alvast op 
een mooie winterdag. 

Zondag 15 januari 2017 
omstreeks 10u30 zal voor 
de eerste keer een nieuw-
jaarsreceptie plaatsvinden. 
Deze zal doorgaan op het 
dorpsplein en elke inwo-
ner van Nieuwkerken is 
hierop van harte welkom. 
De receptie wordt inge-

richt door VZW Nieuwker-
ken leeft, het comité van 
de feestmarkt en de dorps-
raad.  Zij bieden u gratis 
een Glühwein, een kop 
soep en een broodje aan.  

De bedoeling van de orga-
nisatie is om alle Nieuwker-
kenaren elkaar een geluk-
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Kerstverlichting gemeentehuis 

Op de dorpsraad van Nieuwkerken werd 
door velen betreurd dat de kerstverlich-
ting in onze dorpskom nog altijd maar po-

Containerpark en zwerfvuilactie 
De werken aan het nieuwe con-
tainerpark zijn zo goed als klaar. 
Wij hebben de stad gevraagd 
wanneer het park zou geopend 
worden, maar daar konden zij 
nog niet op antwoorden. Wij ho-
pen met u dat de opening de ko-
mende weken zal plaatsvinden 
Er werd ons meegedeeld dat naar 

aanleiding van de feeste-
lijkheden van 800 jaar Sint
-Niklaas er een zwerf-
vuilactie vanuit Stramin is 
gepland in de maand 
maart. 
Elke deelgemeente zou 
haar inwoners, verenigin-
gen, scholen moeten con-

tacteren om gezamenlijk 
aan de slag te gaan om het 
zwerfvuil te verzamelen 
met de medewerking van 
Miwa. Voor Nieuwkerken 
zal dit tijdens het derde 
weekend van maart plaats-
vinden.  

vertjes is. Er zijn nu 2 mooie verlichte pira-
mides voor de kerk, een aantal bomen links 
van de kerk verlicht met kransen , maar ook 
werd vooral betreurd dat ons gemeente-
huis er onverlicht bijblijft. 
Dit laatste was al 3 jaar geleden gevraagd, , 
maar tot hiertoe om budgetredenen niet 
uitgevoerd. 
Daarom werd op de dorpsraad beslist om 
hier zelf iets te ondernemen en hebben 
enkele medewerkers zelf voor een beschei-
den verlichting gezorgd. Het resultaat mag 
gezien worden en omdat het led verlichting 
is ook energievriendelijk.  



Woensdag 1 maart:  
Centrummanager Nele De 
Clerck komt de werking 
toelichten. Algemeen maar 
ook specifiek in verband 
met onze gemeente. 
 
Woensdag 5 april:  
Schepen Gaspard Van Pe-
teghem licht de plannen 
toe over de huidige en ko-

Woensdag 1 februari:  
Schepen Mike Nachtegael 
komt namens het schepen-
college meer details geven 
over de werking en planning 
van de komende jaren. 
Ook zal hij meer uitleg geven 
over de nieuwe en groene 
zorgsite op de gronden rond 
het huidige woonzorgcen-
trum “Populierenhof”.  
 

mende openbare werken in 
onze gemeente. Ook het 
kermisprogramma komt ter 
sprake. 
 
Woensdag 3 mei hebben 
we de Ombudsvrouw Sofie 
Anthuenis uitgenodigd die 
de werking van de ombuds-
dienst komt toelichten. 
 

Data volgende dorpsraden 
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De Dorpsraden gaan door in de bovenzaal van het Centrum Ten Bos en beginnen stipt om 20 uur.   

Iedereen is van harte welkom op de dorpsraad 

Woensdag 7 juni:  
deze agenda moet nog be-
paald worden maar we zul-
len zeker inspelen op de 
actualiteit. 
  

 
OC ’T Verschil: Polyva-
lente zaal: feesten 
(enkel voor verenigin-
gen), filmvoorstellingen 
en beurzen. 
Capaciteit: zittend 200, 
rechtstaand 400 perso-
nen. 
Basistarief 64,00€/dag, 
voordeeltarief 32,00€/
dag . 
Vergaderlokaal: max. 15 
personen: basistarief 
16,00€/dag, voordeelta-
rief 8,00€/dag.  

Oud Gemeentehuis: ver-
gaderingen, verenigings-
activiteiten en tentoon-
stellingen.  
Max. 40 personen staand 
en 25 zittend. Basistarief 
16,00€/dag, voordeelta-
rief 8,00€/dag. 
 
De Droomballon stedelij-
ke basisschool: vergade-
ringen, cursussen en ver-
enigingsactiviteiten. Ca-
paciteit: 150 personen 
zittend.  

Op de laatste dorpsraad van 
7 december werd gezegd 
dat er niet voldoende ge-
bruik gemaakt wordt van de 
stadszalen in Nieuwkerken 
die ter beschikking staan 
van onze verenigingen. 
Op de webstek van de stad 
Sint-Niklaas bij de dienst 
cultuur kan men bij: ‘zalen 
reserveren’ aanklikken wel-
ke zalen er ter beschikking 
staan en de bijhorende ta-
rieven 
Hierbij een kort overzicht: 

Stadszalen in Nieuwkerken 

Basistarief 16,00€/dag, 
voordeeltarief 8,00€/
dag. 
Online aanvraagformu-
lier beschikbaar op de 
webstek: www.sint-
niklaas.be – E-loket – 
zaal reserveren. 
 
Voordeeltarief is geldig 
voor jeugd, scholen en 
sociaal gebruik.  
  

Misverstanden in het verkeer 

Fietssuggestiestrook: Fietsers 
hebben geen voorrang. Het is ge-
mengd verkeer. 
Berm parkeren: Buiten de be-
bouwde kom mag men op de berm 
parkeren. 
Pechstrook – Parkeerstrook: Pech-
strook bestaat enkel langs auto-
snelwegen. Op de andere wegen 
mag men er parkeren. 
Fietser op zebrapad: De fietser 

mag over het zebrapad rijden, maar 
heeft geen voorrang. 
Fietssuggestiestrook: Wanneer het 
fietspad overgaat in een fietssugges-
tiestrook heeft de fietser geen voor-
rang. Dit is o.a. zo in de Vrasene-
straat ter hoogte van de Kolkstraat. 
Rechts afslaan als fietser bij rood 
licht is verboden, behalve wanneer 
er een bord voorzien waarop dit 
aangegeven is. 

Parkeren op een T-kruispunt: ( aan de 
zijde waar geen straat uitkomt ) bvb. 
In de Meesterstraat: Dat mag. 
Nieuwe verkeersregel: Overal 70km/
u buiten de bebouwde kom, behalve 
wanneer het aangegeven is om 90 
km/u te rijden. Binnen de bebouwde 
kom 50 km/u. 

http://www.sint-niklaas.be/
http://www.sint-niklaas.be/

