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uw brieven van 10 september en 15 oktober 2004 
 
 
Geachte heer 
 
In uw brieven van 10 september en 15 oktober 2004 vestigt u de aandacht op enkele punten die 
vanuit de dorpsraad Nieuwkerken aangekaart worden. In deze brief trachten we een antwoord te 
formuleren op uw vragen en voorstellen. 
 
 Heraanleg Nieuwkerkenstraat 

 
U suggereerde om een verkeersplateau aan te leggen ter hoogte van de Meesterstraat en het 
fietspad te laten aansluiten op het voetpad. Nadat uw suggesties besproken waren in het intern 
verkeersoverleg van 17 september 2004, werd er ook nog een plaatsbezoek georganiseerd op 1 
oktober 2004. Uit het verslag van de dorpsraad van 6 oktober 2004 blijkt dat u zich kan 
neerleggen bij de argumenten van de stad. 
 

 Skateterrein 
 
Het stadsbestuur nam kennis van uw advies met betrekking tot de aanleg van het skateterrein 
in de speelhoek van het sportcentrum Meesterstraat. Hiermee rekening houdend besliste het 
college om het terrein op deze plaats te laten aanleggen in de loop van 2005. Het wordt een 
terrein van 16 x 24 m. 
 

 Onderhoud speelbos Hazenpad 
 
U zal ongetwijfeld gemerkt hebben dat het speelbos intussen gemaaid is. Dit gebeurde door Jo-
Mi, die het onderhoud van dit speelbos verzorgt voor de stad. 
 

 Uitrit Klompenmakersstraat 
 
Uw vraag om het reclamepaneel te vervangen of verplaatsen, omdat dit het uitzicht zou 
belemmeren, werd naar aanleiding van een vroegere vraag al onderzocht door de dienst 
mobiliteit. Hieruit bleek dat er, omwille van de verkeersveiligheid, geen reden is om dit bord te 
verplaatsen. 
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 Drempel Peperstraat (aan Hazenpad) 
 
Die zou te hoog zijn en gevaarlijk voor fietsers. De stad onderzoekt dit. 
 

 Vlag Nieuwkerken 
 
Naar aanleiding van de viering van 700 jaar Nieuwkerken heeft het stadsbestuur een aantal 
vlaggen aangekocht. Die zullen vanaf nu opgehangen worden wanneer er naar aanleiding van 
feesten vlaggenmasten geplaatst worden op het grondgebied van Nieuwkerken.  
 

 Verkeerssituatie Ten Bos 
 
U meldt dat hier een stopteken ontbrak. De stad gaf opdracht aan de dienst signalisatie om dit 
onmiddellijk te plaatsen.  
 

 Herstellingen voetpad Vlasbloemstraat  
 
In de Vlasbloemstraat heeft Netmanagement een nieuwe gasleiding laten aanleggen. De stad 
controleerde de uitvoering van de herstellingen die tot nog toe gebeurd zijn en volgt ook de 
andere graafwerken in de straat verder op. Kapotte of slechte dalstenen werden vervangen door 
de aannemer. Maar het is niet de bedoeling van een herstelling dat nadien heel het voetpad 
herlegd wordt: enkel de delen die men uitgebroken heeft, worden nadien hersteld. 
 

 Verbeterpunten ACW Nieuwkerken 
 
Het ACW Nieuwkerken formuleerde een aantal verbeterpunten die men naar aanleiding van een 
fietstocht door de gemeente had vastgesteld en die door de dorpsraad worden onderschreven. 
Het college van burgemeester en schepenen behandelde de vragen die betrekking hadden op 
de voetwegen op 22 november 2004. 

 
- Boschwegel: vraag om deel achter bos degelijk te verharden en te verlichten. Uit het 

onderzoek van de groendienst bleek dat er geen dringende verbeteringswerken noodzakelijk 
zijn: er is verlichting, de verharding is in goede staat en voldoende breed. Parallel met de 
voetweg loopt de Gery Helderenbergstraat, die eveneens een veilige verbinding vormt 
tussen Wallenhof en de provinciale baan. 
 

- Kleine Uilenwegel: vraag om onverhard gedeelte op het sportterrein ook te verharden. 
Tijdens de werken aan het aangrenzende voetbalperceel werd de doorgang waarschijnlijk 
belemmerd, maar inmiddels zijn de werken achter de rug en is de verharding in orde 
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bevonden. Er zal wel bijkomende signalisatie worden aangebracht. 
 

- Aanduiding van sommige wegels ontbreekt. Naar aanleiding van de maaibeurten kijkt de 
groendienst de aanduidingen na. Als er ontbreken, wordt dat doorgegeven aan de bevoegde 
dienst en worden er nieuwe bordjes gemaakt. Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat er toch 
nog ergens een aanduiding ontbreekt: als u ons precies zegt waar, laten we daar een bordje 
plaatsen. 
 

- Oude Molenwegel: vraag om die zeker volgend jaar in orde brengen. Dit is inderdaad 
voorzien in de begroting van volgend jaar: over een lengte van 410 m zal de bestaande 
verharding waar nodig aangevuld en hersteld worden. Ook in de Kruiswegel zal dat 
gebeuren, over een lengte van 437 m. 
 

- Nieuwenwegel: tussen het doodlopend zijstraatje van de Vrasenestraat en de sporthal zal 
over een lengte van 112 m openbare verlichting worden aangebracht, zodat deze handige 
verbinding ook ’s avonds meer gebruikt kan worden. 
 

- Pastorijstraat: vraag voor onteigening en aanpassing voetpad. Zoals meegedeeld op de 
bewonersvergadering van 21 juni 2004 is de onteigening door de provincie lopende. De 
aanleg van het voetpad wordt intussen voorbereid door een studiebureau. Tegen eind 2005 
zal de provincie dit dossier hebben afgerond. 
 

- Meesterstraat: vraag voor het doortrekken van de voetpaden over heel de straat. 
Binnenkort starten de werken aan de voetpaden in de Meesterstraat. De voetpaden tussen 
huisnr. 131 en 161 (onpare kant) en tussen huisnr. 152 en 190 (pare kant) worden 
vernieuwd. In het gedeelte waar momenteel nog geen voetpad ligt, komt er een 1,5 m 
breed voetpad aan de kant van de Wallenhofwijk (tot Huis ten Halve). Aan de overkant (de 
kant van de Rode Aardestraat) komt er geen voetpad, behalve ter hoogte van de 
bebouwing vlakbij het kruispunt Huis ten Halve.  
 

Ten slotte vraagt u, samen met ACW Nieuwkerken, meer controles op het doorgaand zwaar verkeer 
in de Nieuwkerkenstraat. Maar de Nieuwkerkenstraat en Heihoekstraat zijn twee van de vier straten 
waar de politie nu al intensief controles uitvoert, zoals blijkt uit het persbericht van de politie van 21 
oktober 2004, dat we u in bijlage meesturen.  
 
We hopen dat we met deze antwoorden een afdoende en duidelijk antwoord hebben kunnen 
formuleren op de vragen die u namens de dorpsraad stelde aan de stad. 
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Om te eindigen nog een praktische mededeling. U nodigde schepen Heynderickx, bevoegd voor 
ruimtelijke ordening, uit voor de vergadering van de dorpsraad van 3 november 2004. Zoals hij u al 
telefonisch meedeelde past dit moeilijk voor hem, maar er werd afgesproken dat hij de gewenste 
ruimtelijke structuur voor Nieuwkerken zal komen toelichten op de vergadering van 1 december 
2004. 
 
 
Hoogachtend 
 
Namens het college van burgemeester en schepenen: 
In opdracht: 
  
 
 
 
 
Marie-Louise Chalmet  Freddy Willockx 
stadssecretaris  burgemeester 
 
 


