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VERSLAG 
 

NIEUWKERKSE DORPSRAAD 

Datum: 01 juni 2005 Versie: 1.0

 
 
1. Goedkeuring vorig verslag: 

 Geen opmerkingen 
 Wel werd gevraagd naar inventarisatie van de vragen en antwoorden. 

             
 
2. Toelichting door Schepen Jo De Cuyper:  groenbeleid, recreatiepark,  
     gebouwen,  logistiek, kerkfabrieken,reinigingsdienst en afvalbeleid: 
 
2.1 Groen- en recreatiebeleid: 

Groenbeleid: - Op de voetbalvelden aan de Meesterstraat is er kunstgras aangelegd. Dit     
                         vraagt tevens onderhoud en er loopt een aanvraag naar specifieke  
                         onderhoudsapparatuur. 

- Onderhoud van de kerkhoven 
- Groenaanplantingen bij de herinrichting van de dorpskern. 

 
      Recreatiebeleid: de Ster: vraagt zeer veel onderhoud en vergt dus grote financiële  
                                 inspanningen. Men is dus op zoek naar mogelijkheden, die het iets  
                                 commerciëler maken ( park ter beschikking stellen aan bedrijven voor  
                                 diverse activiteiten ), zonder de sociale functie ervan te vergeten. 
                                 Tevens plant men de aanschaf van een aantal adventure-speeltuigen om  
                                 ook de grotere kinderen aan bod te laten komen. 
2.2 Gebouwen: 

- De bibliotheek vraagt dringend nieuwe investeringen, maar dit zal voor de volgende  
      legislatuur zijn. Het zal een totaalproject worden waarbij zowel de uitbreiding van de   
      school en de sportinfrastructuur in acht zullen genomen worden.  
- De binnensanering van de kerk: er was een fout geslopen in de berekening van het  
      bestek. Dit is de reden van de vertraging.   
- Jeugdhuis: gaat traag vooruit. September wordt zeker niet gehaald. 

 
2.3 Patrimonium: 

Verlichting & uitrusting van het straatmeubilair. Er wordt veel aandacht besteed aan  
 ‘ lichtvervuiling  ‘ bij de aanschaf van nieuwe straatverlichting. 

 
2.4 Reiniging: 

Er wordt mogelijk gedacht aan de aanleg van een 2de containerpark, maar dit blijft nog een 
open vraag. 

        
Enkele vragen: 
-  Is er geen aparte glasafhaling mogelijk ?. Er is een overeenkomst  
    gesloten met Fost Plus, dat er voor PMD, glas en papierophaling geen extra  
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    verwerkingsprijs gevraagd wordt. 
-  2 Keer per jaar groot huisvuil. Is dit niet te weinig. Nee, anders wordt het onbetaalbaar.  
    Afzonderlijke ophaling op aanvraag is steeds mogelijk tegen een bepaald tarief. 
-  gescheiden riolering: ( afvalwater en regenwater ) Bij nieuwe woningen gebeurt dit  
    automatisch, maar wat voor de oudere woningen.Is er geen subsidie mogelijk ? 
    Hiervoor is Schepen Schoeters verantwoordelijk. 
-  Voorstel om in de folder voor huisvuilophaling duidelijk te vermelden, dat goede toestellen  
    naar de kringloopwinkel kunnen gebracht worden. 
-  Dorpswegel: struiken worden niet gesnoeid + graskanten niet gemaaid. 
-  Met de ruilverkaveling werden vele kavels samengevoegd. Daardoor zijn er vele bomen    
   geveld. Waar mogelijk worden er nieuwe aanplantingen gepland. De Schepen stelt voor om   
   op het Stadhuis naar het aanplantings- en beheersplan te komen kijken. 
-  Bij de infrastructuurwerken voor telefonie en kabel worden nieuwere en grotere kasten  
    geplaatst. Ter hoogte van de Vlasbloemstraat werd 1 kast midden op het voetpad geplaatst. 
    Kan het Stadsbestuur ervoor zorgen dat in de toekomst hiermee rekening gehouden wordt. 

 
3. Verslag werkgroep Stramien: 

- Men is zeer tevreden, dat Nieuwkerken vertegenwoordigd is. 
- Op 17/9 is er een wandeling vanuit Sinaai + maaltijd. Meer info zie kalender 
- Er is geen milieuvereniging in Nieuwkerken. Wie voelt zich geroepen ? 
- Proberen het afval onder controle te krijgen 
- Privégrachten: moeten feitelijk door de eigenaars onderhouden worden, maar in de 

praktijk doet de Stad dit. 
- De vraag om een container voor tuinafval te plaatsen is negatief. 
- De kwaliteit van lucht en water op ons dorp. Er is een uitgebreid net om de kwaliteit 

van de lucht te meten, wat natuurlijk niet betekent dat de lucht goed is. In Vrasene 
wordt een waterzuiveringsstation gebouwd. De kwaliteit van het water is zeer slecht. 
Meer info ( o.a. meetwaarden ) op www.vmm.be 

 
4. Schoolomgevingen: vraag om sensibilisering voor meer veiligheid: 

 
- De scholen zijn hierin momenteel nog niet betrokken. 
- Het is geen eenvoudig op te lossen probleem omwille van de ligging, vooral voor de 

Vrije Basisschool. 
- De oudercomités doen hun best en vragen telkens opnieuw aan de ouders om een 

gezamelijke actie te ondernemen. Helaas zonder veel succes. Diverse initiatieven 
dienden reeds door gebrek aan medewerking afgevoerd te worden. De ouders vragen 
meer veiligheid, maar zijn ook de eersten om zich niet te houden aan het 
verkeersreglement. 
Daarom doet de dorpsraad nogmaals een oproep aan de ouders: maak gebruik van de 
‘rijen’ , die georganiseerd worden door de Peperstraat en naar het Kerkplein. 

 
5. Verslag van de verschillende raden: 

5.1. Sportraad: - er is een mountainbike parcours aangelegd vanaf De Ster tot Haasdonk 
                         - Voor Stad op de Sporen zijn er 2 ploegen uit de Vrasenestraat. 

 
5.2. Deelculturele Raad: - Op 21 mei werd er met veel succes een poëziedag  
                                           georganiseerd. Er waren een 140-tal inzendingen. Er werden 30  
                                           jongeren genomineerd en er waren uiteindelijk 10 laureaten. 
                                         - Zaterdag 2 juli wordt er ter gelegenheid van het Feest van de   
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                                           Vlaamse Gemeenschap verschillende optredens en een BBQ  
                                           Georganiseerd. Liefst vooraf inschrijven. 
                                         -  Zaterdag 11/6 inhuldiging van de nieuwe kapel in de  
                                            Meesterstraat. 

 
6. Varia: 

Problematiek van de omleidingen tijdens de werken. Blijkbaar worden er tegelijkertijd werken 
aangevat in de Dorpsstraat in Vrasene. Misschien beter afstemmen met het Gemeentebestuur van 
Beveren. De omleidingenproblematiek zal tijdig gecommuniceerd worden aan de bevolking, zo 
wordt door het Stadsbestuur meegedeeld. 
 
Er zal een samenvatting gemaakt worden van alle vragen, die aan het Stadsbestuur gesteld werden 
en die door hen beantwoord werden. 
 
 
Wij wensen iedereen een zeer deugddoende vakantie met veel zon en ontspanning. 
Wij vergaderen terug op 7 september. 


