
Verslag Dorpsraad 

05.04.2017 

 

Voorzitter: Dirk Van der Stock 

Verslaggever:  Marc Goossens 
 

                

Datum: 5 april 2017 

 

1 Verslag vorige vergadering: 

Vraag: Wie zal het dossier i.v.m. de trage wegen verder opvolgen?  

Schepen Van Peteghem antwoordt hierop: Trage wegen moeten zelf in gang gestoken 
worden wil men enig respons krijgen. Binnen onze dorpsraad zullen de leden van 
Stramin dit blijven opvolgen.  

2 Schepen Gaspard Van Peteghem  

Wat wordt er voorzien in Nieuwkerken? 

       a) Asfalteringen: - fietssuggestiestrook in de Meesterstraat 
                                  - aanleg van een slemlaag in de Kolkstraat 
                                  - plaatselijke herstellingen op Turkyen aan te vragen via het meldpunt 
                    Al deze werken worden nog in 2017 uitgevoerd. 
 
       b) Voetpaden:- Boschwegel 
                              - nieuw voetpad in de Gyselstraat 
                              - Theofiel Ellegierslaan 
                              - Wallenhof 
 
       c) Bermen: - worden verhard of hersteld in de Vossekotstraat, Zoetwaterstraat, Mulder- 
                            straat. Er worden grasdallen voorzien in de Zoetwaterstraat. 
                          - in de Kolkstraat voorziet men een permanente verharding met grasdallen. 
                          - uitwijkstroken aan landelijke wegen worden niet voorzien. 
                          - planning Godsschalkstraat: Kan er langs beide kanten een fietspad  
                            aangelegd worden? 
                            Hierop kan enkel negatief geantwoord worden. 
                            Deze werken houden onteigeningen in en gaan samen met riolerings- 
                            werken. Dit kan enkel mits een speciaal dossier waarvoor minimum 10 
                            jaar nodig is. 
                            Via een raamcontract zou dit sneller kunnen – dit houdt in dat door een  
                            speciaal college wordt nagekeken of de werken met eigen middelen 
                            kunnen worden uitgevoerd.( juli 2017) 
                            Men overweegt betonstroken langs weerskanten voor 2018. 
                            Toegang tot de Godsschalkstraat is te smal en moeilijk voor tractors 
                             - herbekijken van de verkeerssituatie 
 



       d) - straatgrachten en waterlopen werden gekuist – dit gebeurt om de drie jaar 
           - maaien van de bermen en aanpalende grachten gebeurt jaarlijks 
 
       e) Rio-dossier: - Pastoor Copstraat/ Pastoor Stepmanlaan 
                                 Deze gebeuren met eigen middelen en starten in 2017. 
                                 De dorpsraad wordt uitgenodigd op de info-vergadering. 
                               - De Vossekotstraat staat los van dit dossier maar de werken gebeuren 
                                 aansluitend. Er werd hiervoor nog geen aannemer aangeduid. 
 

3 Vragen vanuit de vorige dorpsraad 

- De Vlasbloemstraat kreeg nieuwe voetpaden, deze zouden opnieuw opengelegd   
  worden ?  
      Dit wordt door de bevoegde stedelijke dienst tegengehouden. Binnen de 5 jaar is dit  
      niet toegestaan met uitzondering bij een defect met de nutsvoorzieningen. 
 

      - Turkyen: Graag een voetpad na de bocht langs de kant van de school. 
                       Dit zal worden nagekeken door schepen G. Van Peteghem 
 
      - Fietspad in de Heihoekstraat richting Ster in slechte staat. 
                      Dit zal worden nagekeken door schepen G. Van Peteghem 
          De fietssuggestiestroken in de Vrasenestraat vanaf de Kolkstraat tot de Nieuwkerken- 
          straat worden dit jaar vernieuwd. 
 
      - N70: - De zijbermen liggen er slecht bij en zorgen voor modder op het fietspad. 
                      Dit behoort tot de bevoegdheid van het Vlaams Gewest. 
                - Oversteken aan het kruispunt Ster levensgevaarlijk. Hoge boorden zijn hinderlijk  
                   voor fietsers. 
               
      - Wateroverlast in de Zeveneekhoekstraat. 
          Dit is te wijten aan een te kleine buffer op het grondgebied van Sint-Gillis-Waas + het 
          dichtgooien van de grachten door de landbouwers. 
          In Nieuwkerken is er geen polderbestuur en is de provincie bevoegd voor het water- 
          beheer. Sint-Gillis gaat samen met de provincie, het stadsbestuur, het Vlaams gewest 
          en het polderbestuur zoeken naar een oplossing. Buffering is belangrijk. 
 

4 Vraagstelling :  

1) Zonneken: Toegang vanuit de Uilenstraat is te smal. 
                       Aan de lichten zijn de bermen in slechte staat – dit is echter privédomein. 
                       Voor fietsers is het daar zeer gevaarlijk. 
 
2) Tijdens een nieuwbouw in de Nieuwkerkenstraat werd het voetpad beschadigd. 
                    De aannemer is verantwoordelijk voor de herstelling. Er wordt hiervoor door    
                    de stad een waarborg gevraagd. 
                       
3) De Lodewijk De Meesterstraat in Sint-Niklaas is in slechte staat en geeft  hinder voor   
    fietsers. 

                     Het dossier is in behandeling maar er is een probleem met de riolering waar- 
                     door er instortingsgevaar is bij de aanleg van een nieuwe asfaltlaag. 
                     In de toekomst voorziet men daar éénrichtingsverkeer. 
 



      4) De Oude Molenwegel vanuit de Heihoekstraat richting containerpark is in slechte staat 
 
      5) Geluidsoverlast aan de ambachtelijke zone in de Heihoekstraat door de snelheids- 
          heuvels door vrachtwagens die de zone van ’s morgens ( rond 5 uur) uitrijden. 
 
     6) Slechte staat van de Kerkenwegel. Dit is voor schepen Wout De Meester. 
          (werd dag na deze dorpsraad al hersteld) 

5 Kermisprogramma . 

De kermis is op 9 en 10 september 2017. 
Optie voor Paul Michiels 
Vuurwerk aan de sporthal. 
   Vraag: Is het mogelijk, zoals voor het kermisprogramma, ook een krantje te versturen  
               aangaande de jaarmarkt? 
   Antwoord schepen: De hoofdkermis is een stadsprogramma. Er worden geen folders    
                                   voorzien voor andere evenementen. Men kan wel een brief sturen 
                                   naar het college met de vraag of de jaarmarkt in aanmerking komt  
                                   voor het kermisprogramma. 
                                   De schepen zal dit voor volgend jaar in september opnemen. 
                                   Het kermisprogramma is te raadplegen via de site van Sint- 
                                   Niklaas. 
 
PAUZE 

6 Vragen volgende dorpsraad van 3 mei: ombudsvrouw  

- Wat is de taak van de ombudsvrouw? 
- problemen met het meldpunt: oplossingen laten te lang op zich wachten, misschien 
  gaat dit sneller via de ombudsvrouw. 
We verwachten nog andere vragen via ons e-mailadres: kern@nieuwkerken-waas.be 
- voorstellen welke personen op de dorpsraad kunnen worden gevraagd. 
 o.a. verantwoordelijke van de sociale huisvestingsmaatschappij. 

7 Varia:  

- 11 juliviering: vrijdag 7 juli 2017 
                       - 17.30 uur: inhuldiging klomp 2017 
                       - 18 uur: buffet in tent 
                       - medewerking van onze fanfare en het koor 
                       - verwelkoming door het stadsbestuur 
                       - optreden van zangeres Amarillis 
                       - optreden Plastic uit Nieuwkerken 
 
- verkeersplan: in de Wallenhofwijk zijn de affiches 30km/u weinig zichtbaar voor de 
  ramen. Mag men die ook aan de brievenbus hangen? 30km/u wordt  niet voldoende 
  opgevolgd. Het verkeersbord is niet zichtbaar, reclamebord staat in de weg. 
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8 Verslag van de raden: 

Seniorenadviesraad: - opmaken van het memorandum voor de verkiezingen en door-   
                                    sturen naar de verschillende politieke partijen   
                                    Heel veel punten uit het vorige memorandum zijn nog niet in  
                                    aanmerking gekomen. 
 
Stramin: De zwerfvuilactie in de vier deelgemeenten in de maand maart leverde vijf ton  
               of 5000 kg zwerfvuil op. Een ontmoedigend resultaat. 
               In Nieuwkerken werd 1250 kg zwerfvuil opgehaald + een groot sluikstort    
               opgemerkt in de Armenwegel, achter het vroegere café “Het onschuldig  
               schaap”, dit is jammer genoeg privé domein. 
              -  Het voorstel om elk jaar een zwerfvuilactie te organiseren is dweilen met de  
                  kraan open. 
              - politieke actie opzetten tot het heffen van statiegeld op blikjes en petflessen 
                vraagt tijd. 
              - Binnen Stramin wordt de Werkgroep “ Schoon Volk” opgestart. 
                 Schoon volk ondersteunt iedereen die alleen of in groep regelmatig zwerfvuil 
                 wil ruimen in een vrij te kiezen buurt. Schoon volk zorgt voor een goede  
                 uitrusting, een vrijwilligersverzekering en jaarlijks minstens één ontmoetings- 
                 moment zodat je de andere zwerfvuilvrijwilligers in je buurt leert kennen. 
                 Hoe meld je je aan voor Schoon Volk? 
                 In het stadhuis bij de milieudienst of digitaal miwa.be/schoonvolk 
Wij willen onze vrijwilligers van de verschillende volwassenbewegingen, onze 
wijkcomité’s, onze beide scholen, de individuele personen en mensen uit het 
asielcentrum Westakkers heel hartelijk danken voor hun meer dan gewaardeerde 
medewerking bij onze zwerfvuilactie. Hopelijk worden we binnen afzienbare tijd met zijn 
allen schoon volk in Nieuwkerken.  
Voorstel: Het nodige materiaal zou beschikbaar moeten zijn in ons deelgemeentehuis. 
 
                   
            
       

 

Volgende dorpsraad op 3 mei 2017 

 


