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Versie: 1.0

 
 
1. Goedkeuring vorig verslag: 
      Geen opmerkingen 
             
2. Verslag werkgroep verkeersproblematiek Vrije Basisschool Turkeijen: 
 

Op de laatste vergadering van 28/11 werden volgende punten aangehaald: 
- Kus- en Rijzone: bord hangt te hoog, wanneer men uit het dorp komt en rond het pleintje 

draait, ziet men het bord niet goed hangen. Voorstel, om het log in de vakken op de grond 
ook aan te brengen. 

- Affichen & pamfletten uihangen om duidelijk te maken, dat er een school is. Volgens de 
afgevaardigde van de jeugdraad is het verboden om wild te plakken. Zij hebben al meermaals 
gevraagd om een officieel aanplakbord om fuiven aan te kondigen. 

- Na een paar maanden werd vastgesteld dat er meer leerlingen gebruik maken van de rijen. 
- De agent staat frequent aan school. Dit om de ouders te sensibiliseren. 
- Na de kerstvakantie gaat men verbaliseren. Nu kunnen de ouders niet meer zeggen, dat ze 

niet op de hoogte gebracht werden. 
 
3. Verslag werkgroep Stramien:   

 
Problematiek Ruimtelijk structuurplan. 
Er is een openbaar onderzoek met inspraak van de bewoners. 
Aangezien er enige misverstanden waren ivm.de bevoegdheden van de structuurplannen op de 
verschillende niveaus werd voorgesteld om in een aparte werkgroep ons beter te informeren. 
Daarom werd Schepen van Ruimtelijke Ordening Marc Heynderickx en/of Bart Van Lokeren uit te 
nodigen. 

      De werkgroep komt woensdag 21/12 om 20 u samen. 
 
4. Verslag infovergadering stadsbestuur werken Nieuwkerken- en Vrasenestraat: 

 
De timing en de fasering van de werken werd voorgesteld. 
De werken starten op 9 januari in de Kerkstraat ( Vrasene ) tot aan de Kriekelaerstraat en de 
Buitenstraat. 
Er is een wegomlegging voorzien voor het vrachtvervoer via expressweg en E17 en voor de 
personenwagens via de N70 
De lijnbus keert aan Ten Bos en de andere lijn rijdt tot aan de werken. 
Oswald Opgenhaffen volgt de werken op. 
De Centrummanager van Sint-Niklaas zal zich tijdens de werken tevens bekommeren om de 
zelfstandigen en hun problemen. 
In een aparte vergadering met het Stadsbestuur zal tevens gezocht worden naar een oplossing 
voor de talrijke wieler- en loopwedstrijden in ons dorp. 

 
5. Antwoord Stad vragen van de dorpsraad: 
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Zie bijlage 
6. Verslag verschillende raden : 
 

Jeugdraad: 
Ze hebben een eisenpakket opgesteld voor de verkiezingen. 
Voor het skatepark in de Meesterstraat :  
-     reglement opgesteld 
- iedere skater moet een pasje hebben. Dit kan op het Stadhuis afgehaald worden. 
’t Verschil: de nieuwe locatie is geopend. Vanaf 2007 zou er een vrijgesteld aangesteld worden. 
 
Sportraad: 
Er is een nieuw reglement op het vrijwilligerswerk. Vanaf maart 2006 moeten zij verzekerd zijn. 
Vanaf september 2006 is het nieuwe zwembad in Sint-Niklaas geopend. Er zal steeds 1 baan vrij 
gehouden worden voor recreatieve zwemmers. 
Op 18/12 is er een academische huldiging voor sportlaureaten en op 16/5/2006 wordt er in Sint-
Niklaas een sportmarkt georganiseerd voor leerlingen van 5 en 6 
 
Cultuuraad: 
De deelculturele raad van Nieuwkerken heeft geen voorzitter meer. Dirk Maris heeft ontslag 
genomen. 
Het is de bedoeling de raad terug op te starten. Daarom wordt er in het voorjaar van 2006 een 
enquête gestuurd naar alle verenigingen, om te vragen wat ze verlangen van de werking en hoe 
ze beter kunnen betrokken worden bij de werking ervan. 

 
7. Gemeenteraadsverkiezingen 2006 : 
 

In gemeenschappelijk overleg werd besloten om de verkiezingen voor te bereiden in 
Themadorpsraden. 
 
De dorpsraad van februari zal gewijd worden aan: Politie & brandweer. Verkeer & 
Wegenwerken, Groen & Milieu & Huisvuil, en Bouwen & Wonen. 
 
In maart behandelen we: Sport, Cultuur en Vrije Tijd. 
 
In april komt Onderwijs, Jeugd, Senioren, Gezondheid & Welzijn aan bod. 
 
Tot slot bespreken we in mei: Algemeen Bestuur & Bevolking, Werkgelegenheid, 
 Economie & Financiën, Winkelen & Horeca. 
 
In juni proberen we tot een synthese te komen. 
 
In september nodigen we de politieke partijen uit om hierrond een debat te organiseren. 
 
 
Tot slot willen we iedereen uitnodigen om zich te bezinnen over de toekomst 
van ons dorp. 
We kijken hoopvol uit naar jullie wensen en verlangens. 
 
De dorpsraad wenst iedereen een Zalig Kerstfeest en een denderend 2006 


