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1 Vorig verslag 

   Geen opmerkingen. 

2 Werkgroepen 

2.1 Cultuur: 

De Vlaamse Feestdag gaat door op zaterdag 5 juli op het dorpsplein. Zondag wordt de 

Vlaamse Feestdag in Sint-Niklaas georganiseerd in samenwerking met de VRT. 

Optreden van het koor, de fanfare, jong talent, Van der Vreken, The Archers, en Carré 

Confiture. 

2.2 Groene klomp 

Op 8 april is er een vergadering over de trage wegen op het stadhuis. 

Op 14 mei is er een vergadering over de rootputten. 

2.3 Verkeer 

Sinaai maakt jaarlijks een balans op van de wegenwerken. 

 

3 Varia: 

 wegels moeten hersteld worden ( Pieter Segherswegel, ??????????) 

 Suggestie: spiegel plaatsen op de hoek van Vlasbloemstraat en Kwakkelhoek. 

 Op 27 april viert onze Dorpsraad zijn 10-jarig bestaan. Iedereen wordt dan ook 

uitgenodigd in het Oud Gemeentehuis. Het Schepencollege stuurt iemand en we 

voorzien ook een drankje. 
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4 Informatie verkoop pastorij en bestemming gronden er 

omheen: 

Het geheel blijft 1 perceel, waarbij de eerste 50 m van het perceel  woonzone is , de rest is 

tuinzone. Het gebouw ( binnen- en buitenkant ) en de tuin in zijn geheel ( inclusief de wal ) 

zijn beschermd bij ministerieel besluit van 16 januari 2004 

De trage doorsteek wordt behouden om in de toekomst het binnengebied nog eventueel te 

kunnen ontsluiten. 

 

5 Aquafinproject Uilenstraat: 

Ondanks alle goede bedoelingen ging deze vergadering door in Nieuwkerken op hetzelfde 

moment dat onze dorpsraad gepland was. De dorpsraad dringt er dan ook op aan om dit in 

de toekomst te vermijden. 

Het rio-project wordt uitgevoerd in de Uilenstraat tussen de Klapperbeek en de spoorlijn. 

Om het regenwater af te voeren worden ook werken uitgevoerd in de Rode Aardestraat, 

Meesterstraat en Leeuwerikenveld. 

De straat wordt heraangelegd en er wordt een dubbelrichting fietspad aangelegd. 

De werken starten op 22 april en duren 125 werkdagen. Tegen het eind van het jaar zou 

alles rond moeten zijn. 

In een eerste fase worden voorbereidende werken gedaan in de Meesterstraat en het 

Leeuwerikenveld ( van 22 April tot 20 mei ). 

In een tweede fase starten de werken in de Uilenstraat en de Rode Aardestraat ( 22 april tot 

november ). 

De nieuwe rijbaan heeft een breedte van 3,5 m en ligt tussen 2 betonstroken van 0,75 m. 

Het dubbelrichtingsfietspad in beton is 2,5 m breed en wordt van de rijbaan gescheiden 

door een haag.  

Verder worden er een 30-tal bomen voorzien. 

De contactpersoon op de werf is Jeroen De Beleyr ( GSM 0497 52 07 76 ). 

De communicatiedienst in het stadhuis is ook een mogelijk aanspreekpunt.                         ( 

tel: 03 778 30 81 ) of communicatie@sint-niklaas.be 
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6 Christel Geerts: Schepen van ruimtelijke ordening en 

stadsvernieuwing, groen en stadsreiniging, seniorenbeleid 

en evenementen: 

 De intercommunale MIWA groepeert Sint-Niklaas en 4 andere gemeenten. De 

werken voor het nieuwe containerpark in de Heihoek zullen waarschijnlijk na de 

zomer starten. 

 Steenpuin, grof vuil en groenafval is betalend. 

 Problematiek van overvolle glasbollen. Fost+ sluit de contracten af. Vanaf januari 

2014 is dit een nieuw bedrijf. De stad moet bijkomende plaatsing van glasbollen 

aanvragen. Christel Geerts belooft dit ook te doen. 

 Zwerfvuil: er zijn veegploegen en mobiele ploegen. Men gaat de verschillende 

ploegen laten samenwerken. Als een ploeg de hagen gaat knippen en er liggen 

blikjes, gaan zij die ook verwijderen. 

 PMD: de stad haalt die zelf op. Nu houden zij een beetje een stiptheidsactie. Maar 

indien zij er een sticker op kleven, moeten zij ook kunnen zeggen wat er verkeerd in 

de zak zit. 

 Bestemming van de Westakkers: 

1. De provincie trekt het dossier 

2. In april is er een bijeenkomst voorzien 

3. De stad wenst een maximaal behoud van het groen. 

4. Op de plaats van de barakken kan er economische ontwikkeling voorzien 

worden. 

 De uitvoeringsfase van het speelbos aan de Heihoek is nog niet bekend. Er zijn 

blijkbaar geen bezwaren. 

 De verlichting langs het Pietje Waaspad  ( fietspad langs de spoorweg ) laat op zich 

wachten. Er moet blijkbaar nog een hoogspanningscabine gebouwd worden. Tegen 

de winter zou dit toch in orde moeten kunnen komen. 

 

 

Volgende dorpsraad 4 juni 
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