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VERSLAGGEVING 
 

NIEUWKERKSE DORPSRAAD 

Datum: 02 Februari 2005 Versie: 1.0

 
 
1. Goedkeuring vorig verslag: OK. 
 
2. Beleidstoelichting door schepen Schoeters 
 

Het beleidsdomein van de schepen omvat milieu, veiligheid en financiën. Hierbinnen zijn weinig 
specifieke beleidspunten naar Nieuwkerken toe.  
 
Milieu: 

 Momenteel krijgt het afvalbeleid een hoge prioriteit. De hoeveelheid afval dient 
gereduceerd te worden van 270 kg/inwoner, jaar tot 150 kg/inwoner, jaar. De 
ingebruikname van gele vuilniszakken voor KMO-afval (boekhoudkundige ingreep) heeft 
reeds een reductie opgeleverd tot 230 kg/inwoner, jaar. Campagnes in 2004 (bevorderen 
van composteren, e.a.) hebben een verdere vermindering opgeleverd tot beneden 200 
kg/inwoner, jaar. 

 Er wordt tevens uitgekeken naar de geschikte lokatie voor een tweede containerpark. 
Mogelijke lokaties vandaag zijn Nieuwkerken en Sinaai. Een beslissing zal genomen 
worden voor 2006. 

 Het natuurontwikkelingsplan richt zich momenteel vooral op Belsele en Sinaai. 
Nieuwkerken komt op dit vlak weinig aan bod en inspanningen spitsen zich vooral toe op 
het natuurgetrouw inrichten van beken en grachten. 

 Bermbeheerplan: inventarisatie gebeurd en waardevolle bermen worden manueel beheerd 
door het stadspersoneel. 

 Convenant met Vlaams Gewest aangegaan en hierdoor beschikbaarheid van één voltijdse 
administratieve kracht voor milieu-initiatieven. 

Veiligheid: 
 Veiligheidsambtenaar in dienst. Dient rampenplan uit te werken en houdt zich bezig met 

de begeleiding van tal van evenementen (vb: openluchtfuif). 
 Brandweer: inventarisatie van de bedrijven naar in- en  uitgang bij brand en de aard van 

de aanwezige stoffen. Tevens de veiligheid van horeca-bedrijven controleren. 

Financien: 
 Belasting van rioleringswerken zal niet verrekend worden in de drinkwaterfactuur.  

Vraag & Antwoord: 
 Ruilverkaveling Zeveneekhoek: melding van storten vervuilde grond. Dit licht binnen de 

verantwoordelijkheid van het Vlaams Gewest. Schepen zal actie nemen en iemand van de 
milieudienst ter plaatse sturen om de situatie te bekijken. 

 Waarom geen ophaling van GFT afval? De inwoners stimuleren om dit maximaal thuis te 
doen en komposteringsinstallatie brengt in vele gevallen heurhinder met zich mee. 

 Werkingsmiddelen Dorpsraad? Schepen zal aan schepencollege voorstellen om een 
werkingstoelage van 750 euro (werkingskosten 2004) toe te kennen aan de dorpsraad. 
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3. Stramien (Stedelijke Raad Voor Milieu En Natuur): 
Moelijke start. In principe dienen nieuwe leden een formele kandidatuur te stellen waarna een 
procedure opgestart wordt tot lidmaatschap. Dit stond haaks op de vraag van Stramien naar een 
vertegenwoordiger voor de regio Nieuwkerken. Uiteindelijk werd het lidmaatschap van een 
vertegenwoordiger van Nieuwkerken toch aanvaard. 

 
4. Verslaggeving raden 
 
Jeugdraad: 

 Opkuis gepland Bos Van Haasdonk. 
 Jeugdhuis Verschil: 16-17-18 september (weekend na kermis) opening nieuwe locatie met 

diverse activiteiten. 
 
Sportraad: 

 Voetbalclub Hoop & Vreugd is ter ziele gegaan. 
 ‘Augustus is sportmaand’ wordt omgedoopt tot ‘Sportzomer’ door stad Sint-Niklaas. 

Tijdens de periode van half juni tot half september stelt de stad Sint-Niklaas de 
sportinfrastructuur gratis ter beschikking voor sportevenementen. 

 Op 28 augustus organisatie van een massaspel (type ‘spel zonder grenzen’) op grote markt 
Sint-Niklaas. Wijkploegen kunnen hieraan deelnemen (gemengde ploegen van 10-15 
deelnemers, minimum leeftijd voor deelname is 14 jaar). 

 
Cultuurraad: 

 21 mei: organisatie poëzie/proza-wedstrijd. 
 11 juli viering gepland. 

 
5. Varia 
 

1. Hernieuwde vraag naar inventarisatie van verenigingen en activiteiten. 
2. Signalisatieborden ‘Ten bos’. Zone dertig borden zijn besteld. 

 
7. Kalender : 
 
    Data Dorpsraad: 2/3 ; 13/4 ; 4/5 ; 1/6 
 


