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VERSLAG 
 

NIEUWKERKSE DORPSRAAD 
Voorzitter: Oswald Opgenhaffen 

Verslaggever: Bert Schenkels 
 

Versie: 1.0 
Datum: 2 Mei 2012 

 

 

1. Vorige verslag: Het memorandum 
 
Geen opmerkingen 

 

2. Schepen Mike Nachtegael bevoegd voor financiën, belastingen, 
informatica en publieke veiligheid: 
 
Zie powerpoint presentatie. 

 

3. Verslag verschillende raden: 
 
Sportraad: 
- Veld 3 van het tennisterrein zal ingericht worden voor beachvolley 
- De vloer van de sporthal zal tijdens de vakantiemaanden vernieuwd worden. 
- Tijdens de vakantiemaanden is er een sportwerking voorzien in St-Niklaas, maar niet in  
  Nieuwkerken. 
- Het herstel van het BMX-terrein in zijn oorspronkelijke staat is niet  direct voorzien. 
- De dorpsraad vraagt dat wanneer de subsidieformulieren niet naar behoren zijn ingevuld, dit  
  naar de betrokken clubs zou gecommuniceerd worden, zodat dit kan rechtgezet worden en zij  
  hun subsidies toch kunnen uitgekeerd krijgen. 
 

Deelculturele raad: 
- In de cultuurraad worden de probleemdossiers herbekeken. Er bestaat ook de mogelijkheid voor  
  een minimale subsidie wanneer men geen dossier kan opmaken. 
- Zij hebben ook een memorandum opgemaakt. 
- Hemelboog: de beschadiging is met de hulp van de producent terug in orde gebracht. De  
  verlichting is goedgekeurd. Dit zal eerstdaags bekeken worden. 
- De dorpsraad vraagt tevens om 2 rustbanken te plaatsen in de buurt van het kunstwerk.  
- de vraag werd gesteld om bij de naamgeving van een nieuwe straat in Nieuwkerken de naam  
  van leproloog met wereldfaam Dr. Cop voor te stellen. 
- Op 8 juli vanaf 16 u. wordt op het dorpsplein de 11 juli viering georganiseerd met o.a. een  
  Barbecue ( vooraf inschrijven ), een toespraak door Frans Crols ( journalist van Trends ) een  
 optreden van Jan De Smet ( Nieuwe Snaar ) en Stoy Stoffelen, dansgroep Explozion, de Fanfare  
 “ De Eendracht “ , en zangeres Kelly Macharis.  
 

Groen: 
- Op initiatief van de provincie Oost-Vlaanderen wordt er een inventaris opgemaakt van de trage  
  wegen. Niet alleen de bestaande wegen, maar ook de verdwenen wegen worden  
  geïnventariseerd. Indien mogelijk zullen ze terug opengesteld worden. 
- Aangepaste verharding maken in het Hazenpad en de Mispelaerwegel. 
- Door landbouwer Guido Vandriessche werd een bank verplaatst en staat nu te pronken naast 2  
  reeds bestaande banken in de Potugesestraat. Wij vragen dan ook dringend maatregelen. 

 
 
 

http://www.nieuwkerken-waas.be/verslagen/Budget%202012%20-%20Nieuwkerken.pdf
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4. Varia: 
 
- Op 3 Juni wordt een nieuwe fietsroute tussen “ kerken & Kapellen “ ingereden. Vertrek om 15 u  
  aan de St Nicolaaskerk ( schatkamer te bezichtigen ) Sint-Jozefkerk kan tevens bezichtigd  
  worden. 
- De Vereniging van zelfstandige ondernemers stelt, dat de omleidingen te weinig worden  
  aangegeven en er dikwijls een bord ‘ winkels bereikbaar’ ontbreekt. 
- Graag een vuilbak plaatsen in het park. 
- In Kwakkelhoek overstroming. Er wordt iets aan gedaan. 
- Op 4/5 is er ‘bloemenmarkt’ op het dorpsplein. De fanfare ‘ De Eendracht’ zal ook present zijn. 
- Het Davidsfonds organiseert een zomerzoektocht. 
- 2 spoorwegovergangen zijn gelijktijdig dicht. Nog een voorbeeld van falend NMBS beleid. 
 

Volgende dorpsraad op 6 Juni om 20 u 


