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Verslag 
 
1.Goedkeuring vorig verslag: 
 
Op het einde van het verslag stond: de jeugdraad vraagt of er een mogelijkheid is om een looppiste… 
Moet zijn: De landelijke gilde vraagt… 
 
2. Antwoord van de Stad op problematiek Ruimen Kievitbeek: 
 
De brief werd voorgelezen voor de vergadering. Kort samengevat: ( reeds verschenen in het verslag 
dd. 02/03/2005 ) 
De waterloop, die vanaf het kerkhof richting Fort loopt en uitmondt in de bovenvermelde Kievitbeek, 
eigenlijk een private gracht, heeft jaren dienst gedaan als overstort van de riolering van de 
Nieuwkerkenstraat en wordt regelmatig geruimd. 
 
Ingevolge het geplande rioproject zal het afvalwater van de Nieuwkerkenstraat via de Vrasenestraat 
naar Beveren afgeleid worden, terwijl het regenwater in de nieuw aan te leggen waterloop zal 
opgevangen worden. Deze nieuwe waterloop wordt aangesloten op de Kievitbeek. 
 
Schepen Schoeters heeft toegezegd, dat de beek na het rio-project zal geruimd worden en dat er 
geen gevaar is voor een negatief milieu-attest bij verkoop van de eigendom. 
 
3. Problematiek Bibliotheek: 
 
In de zomer veel te warm; het regent binnen; muffe reuk; plafond zou niet veilig meer zijn. 
In deze legislatuur is het helaas niet meer mogelijk een fundamentele oplossing  voor dit probleem te 
bedenken. 
Dit wordt zeker een project, dat nader moet bekeken worden. ( werkgroep !!). 
Het Stadsbestuur wordt op de hoogte gebracht om een aantal minimale herstellingen uit te voeren. 
 
Vraag om voor de verkiezingen een memorandum op te maken met de belangrijkste actiepunten voor 
Nieuwkerken tijdens de volgende legislatuur ( hierin kan het project rond de bibliotheek aan bod 
komen, de Uilenstraat, de Godschalkstraat, e.a. ). 
Indien iemand weet heeft van een leegstaand pand om de bibliotheek tijdelijk in onder te brengen, 
kan dit aan het stadsbestuur gemeld worden. 
 
4. Brief aantal eigenaars: woonuitbreidingsgebied Vrasenestr.-Vlasbloemstraat: 
 
Tijdens vorige uiteenzettingen werd reeds meegedeeld dat, woonuitbreiding door de Minister van de 
Vlaamse regering geblokkeerd is. Het is de bedoeling om aan Stadsrenovatie te doen en buiten de 
Stad groene ruimten te voorzien. 
Voor Nieuwkerken betekent dit dat er een bijkomende woningszone voorzien wordt in het Wallenhof 
en achter de Heihoekstraat. ( ongeveer 80-tal nieuwe woningen, in overeenstemming met de 
opgemaakte groeiprognose voor Nieuwkerken). 
Dit betekent, dat het gebied Vrasenestraat – Vlasbloemstraat woonuitbreidingszone is en blijft, maar 
ze wordt momenteel niet geactiveerd. 
 
5. Vragen omtrent rioleringswerken Kalverweide / Turkijen: 
 
De Kalverweide is een project van Aquafin en in Turkijen liggen gasbuizen klaar. Normaal gezien 
worden de bewoners tijdig geïnformeerd, maar het kan natuurlijk zijn, dat de aannemer reeds 
geruime tijd op voorhand materiaal ter plaatse brengt omwille van logistieke redenen. 
 
 
 
 



DORPSRAAD NIEUWKERKEN-WAAS 13 April 2005

 

- Pagina 2/3 - 

6. Verslag van de verschillende raden: 
 
Cultuurraad:  *   er is weinig hoop op meer subsidies. Verhouding sport / cultuur; er is meer subsidie  
                        voor de jeugdwerking bij sportclubs. 

 er is verplaatsbare apparatuur voor het toneel aangekocht  
 er is een vraag van de vrije basisschool waar er subsidies kunnen aangevraagd 

worden voor de aanschaf van een speeltuig. 
 op 21 mei is er een poëziedag, die doorgaat vanaf 14 u in de Vlasbloem. Iedereen is 

welkom ! 
 op 17/4 is erfgoeddag ( ondertussen reeds voorbij ). 

 
Sportraad:    *   werken aan het zwembad: er komt een kleuterbad; een 8 banenbad; een  
                        instructiebad; de cafetaria wordt aantrekkelijker gemaakt; er worden meer  
                        groepskleedkamers ingericht; de opening is voorzien in september 2006. 
 

 het skateterrein zal klaar zijn in de vakantie. 
 Er zijn slechts 2 sportgroepen ingeschreven voor de happening ‘Stad Op Sporen’ op 

28 augustus. Geïnteresseerden, die met te weinig mensen zijn, kunnen de dorpsraad 
als contact gebruiken om met anderen een groep te vormen. 

 
Jeugdraad:  *   er is nog geen vergadering geweest. 

 De bos-opkuisaktie is achter de rug, maar de takwal is nog niet klaar. 
 Er was een crisisvergadering over ’t Verschil: men was vergeten goed te isoleren,     

( geluidshinder ) maar het probleem is blijkbaar opgelost ( de meerkost zal op de 
volgende gemeenteraad goedgekeurd worden). 

 
 
Toelichting Schepen Ben Van Eynde:  
 
Begraafplaatsen: 

- Voorbereiding renovatiewerken aan de begraafplaats. 
- Het gemeentebestuur samen met de heemkundige kring heeft ongeveer 1.000 graven gaan 

bekijken, om vast te stellen wat bewaard moet blijven en gerenoveerd moet worden. 
- Een concessie duurt nu 25 j en kan verlengd worden. 
- Een gratis concessie duurt 15 j 
- Na afloop van een concessie wordt de betrokken familie op de hoogte gebracht van een 

eventuele verwijdering. De familie kan vooralsnog een betalende concessie nemen, mits 
betaling van de voorbije gratis periode. 

- Concessies kunnen aangevraagd worden op het Stadhuis. 
- Kindergraven blijven bewaard. 
- Bij verwijdering van de graven blijven de stoffelijke resten onaangeroerd. 
- In mei beslist de gemeenteraad over de keuze van de aannemer. Op de plaats waar de 

graven opgeruimd worden, zal een grasveld aangelegd worden. 
 
Burgerlijke Stand: 

- Jaarlijks worden er 300 huwelijken gesloten en 200 ontbonden. 
- Iedere dag worden er 50 elektronische identiteitskaarten afgeleverd. Iedereen die dit wenst 

kan op eigen initiatief zich een nieuwe identiteitskaart aanschaffen. 
 
Volksgezondheid: 

- Hoe gezond of liever ongezond is de lucht in ons dorp. 
- Hoe is het gesteld met de waterlopen. 
- Er zijn meetpunten: de situatie is dus blijkbaar bekend. 
- Hier komen we toch nog wel eens op terug. 
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7. Varia: 
 
- geldinzamelingsacties van de verschillende verenigingen zouden beter op mekaar moeten afgestemd  
  worden. Binnenkort kunnen alle activiteiten op de website geplaatst worden, zodat iedere vereniging  
  inzage heeft wie, wat, wanneer organiseert. 
 
- probleem Mr. Cash: vanaf volgend jaar worden alle bankinstellingen verplicht hun kantoren open te  
  stellen voor iedereen. 
 
 
 
Wij nodigen u graag uit op onze volgende dorpsraad: 4 mei om 20 u  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


