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VERSLAG 
 

NIEUWKERKSE DORPSRAAD 
Voorzitter: Dirk Van der Stock 

Verslaggever: Bert Schenkels 
 

Versie: 1.0 
Datum: 3 Oktober 2012 

 

 

1. Vorige verslag:  
 
Nog niet afgewerkt. Er wordt nog informatie verzameld.  
Het is te overwegen om binnen 6 jaar de vergadering dichter bij de verkiezingen te plannen. 

 

2. Gemeenteraadsverkiezingen: verloop, stemmen tellen en verdeling van 
de zetels per partij. Stemmen per computer. 
 
Powerpointpresentatie: zie bijlage 

       In totaal zijn er 41 zetels te verdelen. 8 schepenen + burgemeester + voorzitter OCMW. 
 
       Zetelverdeling: zie bijlage 
 

3. Snelheidsbeperking tot 70 km  
 
De dorpsraad vraagt om borden te plaatsen om de snelheid te verlagen tot 70 km/u in de 
Kwakkelhoek; Zoetwaterstraat; Vlasbloemstraat, Kriekelaarstraat, Mulderstraat. 
Het eerste stuk van de Kwakkelhoek blijft beperkt tot 50km/u. 
 
Mispelaerswegel: graag verbodsteken plaatsen langs de kant van de Vlasbloemstraat. Wordt 
anders als sluipweg gebruikt. 

        
      De dorpsraad stuurt hierover een brief naar het gemeentebestuur. 
 

4. Westakkers: nieuwe bestemming 
 
De dorpsraad is ten zeerste ontstemt over het feit dat er in de pers artikels verschijnen omtrent de 
nieuwe bestemming van de Westakkers, zonder de dorpsraad eerst te informeren. 
Wij willen dan ook duidelijk stellen, dat de dorpsraad betrokken wil worden omtrent de nieuwe 
bestemming en hierover wil brainstormen. 
Wij willen niet voor voldongen feiten gesteld worden. Het gemeentebestuur wordt nl. verkozen 
door zijn inwoners en dient dus rekening te houden met de wensen van zijn bevolking. 
 
In het persartikel wordt gesproken over een zorgcentrum voor jongeren, bedrijfsinplantingen, 
recreatiegebied en bos. 

 

5. Datum kermis volgend jaar verschuiven van 8 naar 15 september: 
 
Schepen Van Peteghem vraagt om de kermis te verschuiven omdat hij anders samenvalt met de 
Vredesfeesten .Reden zouden materiaalproblemen zijn.  
De dorpsraad spreekt zich uit om de kermis te behouden op 8 September. De koers en het 
vuurwerk kunnen eventueel een week later doorgaan.  
Het materiaalprobleem is vrij eenvoudig op te lossen met een telefoontje naar Beveren om 
dranghekken en ander materiaal te komen afhalen. Er is immers regelmatig overleg tussen de 
verschillende Wase steden en gemeenten.  
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6. Verslag verschillende raden: 
 
Cultuurraad: 
Er loopt momenteel een heel mooie tentoonstelling 5 zintuigen in Zwijgershoek ( schilderijen 
vanaf 16 e eeuw ). 

 

7. Varia: 
 
- Jeugdhuis ’t Verschil is slechts 1 x per week open. 
  De jeugdverenigingen maken geen gebruik van deze locatie. Wat is de reden. De renovatie is  
  trouwens ver gevorderd.   
  Het jeugdhuis moet toegankelijker gemaakt worden voor andere verenigingen. 
 
- 11. 11. 11 organiseert op 10 November een etentje + quiz in Centrum Ten Bos. 
 
- De bewoners van de Heihoek zijn kwaad. 
  De Stad heeft éénzijdig beslist om niet meer te laten parkeren tussen huisnummer 2 en 22. De  
  bewoners, maar ook de dorpsraad werden hierover niet geïnformeerd.  
  Was de dorpsraad geen overlegorgaan om dergelijke problemen vooraf met de betrokkenen te  
  Bespreken ? We vragen dan ook een hoorzitting. 
 
    

Volgende dorpsraad op 7 November 


