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1. Vorig verslag: 
 
Geen opmerkingen. 

 

2. Schepen Mike Nachtegael geeft toelichting van het Schepencollege 
over de meerjarenplanning: 
 
Zie Powerpoint presentatie. 

 

3. Varia: 
 
- Aanleg van de bermen op Turkeyen zonder voorafgaande verwittiging aan de bewoners. 
- Probleem van de paaltjes in de Uilenstraat. 
- Probleem Godschalkstraat: er wordt snel gereden; veel te smal, gevaarlijk voor fietsers. 

 

4. Verslag verschillende werkgroepen: 
 
Sport: 
- Scheiding plaatsen tussen Beachvolleybalveld en tennisterrein. 
- BMX terrein is volledig kapot. 

Cultuur: 

-   Er zijn 2 mensen uit Nieuwkerken verkozen in de cultuurraad. Herman Waterschoot in de               

sectie woord dans en muziek en Kris Boel in de sectie socio-cultureel werk. 

-   De voorbereiding voor de 11 juli viering is gestart. De 11 juli viering gaat door op 6 Juli. 

-   Kerststallentocht gaat door op 22/12 vanaf 13.30u. 

-   In 2014 gaat de dag van de bewegingen door. 

Verkeer: 

-   Op 13 januari heeft er een overleg plaats tussen Schepen van mobiliteit Carl Hanssen en         
de ouderraden van beide scholen. Bedoeling de verkeersveiligheid te verhogen. Tevens de 
fietsproblematiek bespreken. 
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Werkgroep milieu: 

-  De werkgroep “ de Groene Klomp “ heeft tot op heden geen stemrecht op de vergaderingen            
van Stramien. Daarin komt verandering. Er zal een vertegenwoordiger + een plaatsvervanger 
aangesteld worden. Georgette Valaert en Wilfried Meersschaert zullen respectievelijk deze 
functies waarnemen. 

-  In 2014 gaat de algemene vergadering van Stramien door in Nieuwkerken. 

 

5. Voorbereiding dorpsraad van 4/2/2014 over OCMW problematiek: 
 
-  is armoede in onze gemeente reeds in kaart gebracht. 
-  wie kan er iets aan doen. ( vrijwilligerswerk ? ) 
-  Wat zijn de toekomstplannen van het rusthuis.  
-  Toenemende onveiligheid rond het rusthuis. 
-  In Sinaai heeft men een seniorenvergaderzaal. Wat kunnen we doen voor eenzame   
   senioren. 
-  80+ werking terug opstarten. 
-  Is er controle op OCMW misbruik ? 

 

 

Volgende dorpsraad op 5 februari. Tot dan ! 
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