
 

Secretariaat: Oswald Opgenhaffen, Berkenhof 11, 9100 Nieuwkerken-Waas. 
secretariaat@nieuwkerken-waas.be – 03 776 27 45 

Verslag Dorpsraad 

02.03.2016 

Voorzitter: Tom Wijmeersch 

Verslaggever: Bert Schenkels 
 

Versie: 1.0 

Datum: 2 maart 2016 

1. Vorig verslag: 
Geen opmerkingen. 

2. Schepen Christel Geerts: plannen rond nieuw containerpark 

in Nieuwkerken: 
Het nieuwe containerpark zal 700 m² groot zijn en alle restfracties zullen aanvaard 

worden. Begin mei starten de werken en ze zullen 100 werkdagen duren. 

Waarom is dit belangrijk: - afval kost veel geld. € 65 /inwoner 

                                         - ecologisch belang 

De resultaten voor restafval zijn ronduit slecht: in St.-Niklaas 170 kg/inw tegenover 

140 kg /inw in St.-Gillis. De restafval bestaat voor 23 % uit GFT. Dit kan echt wel 

verbeteren als we beter sorteren. 12 % van de blauwe zakken is vreemd materiaal. 

Betalende fracties gaan de weegbrug op om gewogen te worden. 

Langs alle kanten komt er een groene buffer, maar de aanplantingen zullen pas na 

de werken gebeuren.  

Er wordt aandacht gevraagd voor de verkeersafwikkeling. Het zal zeer druk zijn in de 

Heihoek. Het vrachtverkeer zal langs de N 70 moeten rijden. 

3. Voorbereidende vragen over het recreatieoord de Ster, dat 

sinds vorig jaar overgenomen werd door de provincie: 
- blijkbaar worden er 3 à 4 festivals per jaar gepland. Dit zal veel lawaai met zich 

meebrengen voor de omwonenden. Men zou de bewoners hierover eerst moeten 

informeren. 

- gaat men de infrastructuur veranderen, aanpassen ? 

- is er een gunsttarief voor jeugdorganisaties en senioren ? 

4. Dag van het park 29 mei 
Gevraagd werd om een fietstocht te organiseren naar de Clementwijk. Daar werd een 

gemeenschappelijke tuin gerealiseerd. Daarna gaat het verder naar het Stadspark, 

waar men ’s middags kan picknicken. Er is ook een Meiboomplanting voorzien. 
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5. Verslag van de raden: 
Cultuur: 

       Uitreiking van de cultuurprijzen 

       Vlaamse feestdag gaat door op 8 juli 

Jaarmarkt: 

Gaat door op paasmaandag 28 maart in het Berkenhof. 

       De paarden staan in de Nieuwkerkenstraat.  

      Stramien: 

       Er worden vrijwilligers gezocht om naar Stramien te komen.  

6. Vrijwilligers om thuis bezoeken af te leggen bij 85 + 
Het is de bedoeling om de senioren zo lang mogelijk in hun eigen omgeving te laten 

wonen. Dus zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen. Daarom worden er allerlei 

voorzieningen getroffen om dit mogelijk te maken. Warme maaltijden, 

thuisverpleging,  e.d. 

In Nieuwkerken wonen er 192 mensen boven de 85 jaar. Wie voelt zich geroepen om 

deze mensen eens te bezoeken om te peilen of deze mensen geen hulp nodig 

hebben. Er wordt een opleiding voorzien. 

7. Varia: 
-  De kilometerheffing voor vrachtwagens komt eraan. De N70 zou ook in aanmerking 

komen. Dan bestaat de mogelijkheid dat de Vrasenestraat als sluipweg gebruikt zal 

worden. 

- Aan de school O-L.Vrouw Ten Bos zijn er betonblokken geplaatst Blijkbaar zou dit 

een probleem vormen voor de brandweer. 

- Problematiek bij de heraanleg van de Vossekotstraat. Aquafin gaat een scheiding 

tussen afval- en regenwater doorvoeren. Vroeger werden de kosten voor de 

aansluiting naar de huizen volledig terugbetaald. Nu krijgt men een vergoeding van € 

1.500. Maar de kosten lopen hoger op. Er wordt een actiecomité opgericht. Punt is, 

dat de heraanleg steeds uitgesteld werd. De bewoners wijzen erop, dat indien de 

heraanleg normaal was doorgegaan, ze ook hadden kunnen genietn van een 

volledige vergoeding van de kosten. Dit is nu niet meer het geval; De dorpsraad 

steunt in ieder geval deze actie. 

- De dorpsraad staat nu op facebook onder ‘Dorpsraad Nieuwkerken-Waas, 

gemeenschaporganisatie’. Dit medium zal stilaan meer en meer ingeschakeld worden 

als communicatiemiddel.  

www.facebook.com/nieuwkerkenwaas 
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