
Verslag Dorpsraad 6 oktober 2004    12/10/2004 
 
1. Goedkeuring vorig verslag : OK. 
 
2. Varia punten : wat te doen ? 
Toekomstige plannen voor ons dorp : Schepen van Ruimtelijke ordening M. Heynderickx en 
Stefaan Bauwens uitnodigen op volgende Dorpsraad. 
Nieuw Structuurplan is klaar eind dit jaar voor verzending naar de provincie. Wanneer plan 
goedgekeurd is vragen aan het Stadsbestuur om toelichting. 
Agendapunten over onze gemeente in de Gemeenteraad : vraag aan onze gemeenteraadsleden 
om tijdig toelichting te geven. We maken er een vast punt van. 
De raad vraagt om de schepenen om beurt uit te nodigen op onze raad. 
 
3. ACW fietstocht : standpunten. 
Boschwegel : het gedeelte achter de bos, druk gebruikt door schoolgaande kinderen, ook te 
verharden met klinkers en het ganse gedeelte te verlichten. 
Kleine Uilenwegel : het onverharde gedeelte op het sportterrein ook te verharden. 
Aanduiding van sommige wegels ontbreekt : gaarne herstellen. 
Wegels ook regelmatig en tijdig maaien. 
Oude Molenwegel zeker volgend jaar in orde brengen. 
Pastorijstraat : voorstel om ijzeren afsluiting te plaatsen vindt de raad niet goed. De raad 
dringt aan bij de provincie en de stad om door verdere onteigening zo vlug mogelijk het 
profiel aan te passen en een veilig voetpad te realiseren. 
Nieuwkerkenstraat : meer controle op het doorgaand zwaar verkeer. 
Meesterstraat : voetpaden doortrekken over gans het tracé. 
Uilestraat en Zonnestraat : standpunt wordt besproken volgende raad. 
 
4. Klompenmakersstraat uitrit : Vraag is om het reclame paneel dat het uitzicht belemmert 
te vervangen zoals in de Callaertstraat. Bijkomend argument is dat de snelheid op de 
provinciebaan daar nog 70 km is.  
 
5. Werkgroep verkeer : contactvergadering met de stad : 
Plateau Meesterstraat is tegen de logica van begin zone 30. De fiets suggestiestroken moeten 
daar voldoen. 
Fietspad naast de rijweg is betere optie : -Zichtbaarder voor auto’s, o.a. uitrit Meesterstraat. 
           -Autobestuurder is meer attent bij het oversteken van
              fietspad. 
           -Boord fietspad is hoger en veiliger dan nu. 
           -Fietspad zal rechter liggen. 
Oversteek aan de wegels zullen parkeer vrij zijn, o.a. aan de fietswinkel in de Vrasenestraat. 
Fietspad Ten Bos : niet logisch in de gemengde zone. 
 
6. Skatepark : beslissing nog te nemen, zal er zeker zijn tegen zomer 2005. De raad blijft bij 
het standpunt dat de beste plaats het sportterrein is. 
 
7. Website : Nieuwkerken-Waas.be  : een aantal voorstellen werden gedaan wat deze zou 
moeten inhouden. Logo van de culturele raad zonder 200/700 wordt onderzocht. Eventueel 
een wedstrijd organiseren om een nieuw logo te ontwerpen. 
Vragen ook aan de andere personen, o.a. van de parochie om gegevens uit te wisselen. 
 



8. Kansenpas : oproep aan alle verenigingen om dit te promoten. Walo en een aantal 
jeugdbewegingen doen dit reeds, maar met weinig respons. 
 
9. Vlag van Nieuwkerken : concrete vraag aan de stad om die uit te hangen bij de 
evenementen in onze gemeente. Was formeel toegezegd aan de deelculturele raad van 
Nieuwkerken. 
 
10. Verslagen verschillende raden : 
 -Jeugdraad : Afbraak jeugdhuis Verschil gestart. Stad is op schema. 
 -Sportraad : Clubs maken weinig of geen gebruik van de subsidiëring infrastructuur. 
          Kunstgras voetbalterrein kost 250.000 € 
          Sporthal heeft een nieuwe beheerder : Hilde Bruyninckx. 
          Zwembad klaar tegen zomer 2006 : kost 5 miljoen € 
          Stad op sporen : groots feest op 28/08/2005 : vraagt medewerking van de                           
                     wijkcomité’s.  

-Cultuurraad : Is terug gestart na afwachting werking dorpsraad. Politiek van de         
         culturele raad van de stad is gewijzigd. Naast de dorpsraden wil men de  

deelculturele raden behouden. Nieuwkerken wil volgend jaar terug een 
Poëziedag voor de jeugd inrichten.                                                                                        

 
11. Varia :-Verkeerssituatie Ten Bos : er mankeert een stopteken. 
       -Speelpleinen : stand van zaken : punt op volgende raad. 

-Vlasbloemstraat : herstellingen zijn soms erbarmelijk uitgevoerd. Stad heeft                                 
sommige herstellingen zelf uitgevoerd in plaats van de aannemer.    

   
                  
   


