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1 Vorig verslag: 

Feedback van Schepen Wout De Meester: 

- Het Hazenpad en de Schaliënwegel zullen volledig hersteld worden: ontzoden en   

  aanbrengen van een nieuwe laag steenslag. 

- Het Parkbos: Een blijvende vijver kan niet geregeld worden. Het regenwater zal zo veel        

mogelijk opgevangen worden, maar zal in de zomer waarschijnlijk droog komen te staan.  

2 Schepen Marijke Henne geeft toelichting i.v.m. onderwijs, 

kinderopvang, inburgering en participatie: 

 Basisschool:  

- de parking is terug vrij. De containers zijn weg. 

- de aanpalende woning werd aangekocht om er klassen van te maken. De bedoeling 

is om er in een huiselijke sfeer kinderen met taal- en/of leerachterstand bij te werken. 

- In Belsele wordt er een nieuwe basisschool gebouwd. 

- De Gyselstraat wordt een schoolstraat. Waarschijnlijk vanaf november. Ze zal 

verkeersvrij worden gemaakt ’s morgens en ’s avonds. Er is een Kiss & Ride voorzien 

op het dorpsplein. 

- In de vrije basisschool wordt een oud gebouw binnenkort vervangen door een 

nieuwbouw. De afdeling in de Heihoekstraat zou gesloten worden. 

A. Kinderopvang: 

- het omvat zowel naschoolse opvang als tijdens de vakantie. Nieuwkerken is goed 

voorzien. Uitbreiding is moeilijk want het is een subsidieprobleem. Nochtans vergroot 

de vraag. In het nieuwe rusthuis wordt er plaats voorzien voor opvang. 

- In de Heistraat wordt er een nieuw kinderdagverblijf gebouwd. 

- De scoutslokalen op het terrein naast De Vidts worden vernieuwd en er wordt 

tevens buitenschoolse opvang voorzien. 

B. Sociale woningbouw: 

- In het nieuw te bouwen Populierenhof wordt er ook een stuk voor sociale 

woningbouw voorzien.  

- Er wordt gewerkt aan een “Woonplan” voor de Stad en voor Nieuwkerken. Er wordt 

rekening gehouden met de demografische gegevens en ook met de verschillende 

wijken om de woonbehoeften voor de toekomst te bepalen. 
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      D. Inburgering: 

          Er werd een taalcoach aangesteld voor de basisscholen, die kinderen met            

          taalachterstand zal begeleiden. Taalachterstand leidt meestal ook tot leerachterstand. 

     E. Participatie: 

         - De communicatie rond het meldpunt loopt niet zoals het moet. Men krijgt geen      

         feedback. De melding wordt doorgestuurd naar de betreffende dienst, maar of er  

         achteraf iets mee gebeurt, wordt niet meer gecommuniceerd. 

         Men gaat het meldingsproces analyseren om meer te weten te komen. Er zal een  

         module aangeschaft worden, die begin 2018 zal geïmplementeerd worden. 

        - Er is een overeenkomst gesloten tussen het Stadsbestuur en de verschillende  

         dorpsraden. De bedoeling is om de communicatie te verbeteren en informatie tijdig uit  

         te wisselen. 

         De dorpsraad was niet op de hoogte van het proefproject tot het inrichten van  

         enkelrichting in de Vrouweneekhoekstraat. Wat de Kerstverlichting betreft is de  

         communicatie wel goed verlopen. 

         - Het project “smart wifi”, is bedoeld voor de bezoekers van de Stad en is niet gericht  

         op de deelgemeenten. Is het niet mogelijk om dit uit te breiden naar de  

        deelgemeenten ? 

      F. Asielzoekers: 

          De populatie op de Westakkers wisselt permanent. Soms is het verblijf kort, maar     

          soms duurt het ook iets langer. 

          Er zijn weinig klachten van overlast. Alles verloopt vlot. 

3 Verslagen werkgroepen: 

Werkgroep cultuur: 

- De Vlaamse Feestdag was een succes. Wij vragen wel een betere financiële ondersteuning 

van de Stad. Al het geld gaat naar het centrum en te weinig naar Nieuwkerken. 

- Kerststal: met de hulp van de academie werden een aantal ontwerpen met de kinderen tot 

stand gebracht. Er is nog geen oplossing. De komende weken wordt er samen gezeten met 

een aantal mensen om tot een oplossing te komen. 

 

Werkgroep Jeugd: 

In 2018 viert KSA Nieuwkerken zijn 60-jarig bestaan op het dorpsplein.  Dit zou doorgaan in 

het weekend van  20 - 22 april. De voorlopige planning ziet eruit als volgt: 

 

Vrijdagavond 

 18:30-20:30: kinderfuif/activiteit voor de jongsten onder ons  
 21:00-23.00: comedyavond  

Zaterdag 

 +- 13:00: Stoet van De Schakel naar dorp met fanfare en alle jeugdbewegingen 
 14:00: grote formatie op ons dorpsplein met alle oud-KSA die we kunnen vinden 
 14u15-16u15: start 3-wielerrace en kinderanimatie met “Vlaamse Kermis” + eten en 

drinken + optreden van plaatselijke bandjes, etc. 
 18:30: Frassati feest (eetfestijn) met aansluitend een fuif/dansfeest (-3u-4u?) 
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De dorpsraad ondersteunt deze activiteit. 

4  Varia: 

- De borden + 3,5 ton zijn in productie (en zijn ondertussen geplaatst). 

- Aanleg fietspad in de Nieuwkerkenstraat zou geen probleem zijn en wordt onderzocht. Voor 

de fietsoversteek van de Kolkstraat in de Vrasenestraat  is er wel een probleem. Wordt 

verder onderzocht.  

. 

- Problematiek Vrouweneekhoekstraat: binnenkort volgt er een vergadering met de  

Schepen van Mobiliteit. 

- Ter hoogte van het dorpsplein hangt er een spandoek voor een travestietenshow eind 

januari. Is er een aanvraag bij de Stad ? Mag dit zo lang op voorhand opgehangen worden ? 

De dorpsraad heeft bij daarover geïnformeerd bij het Stadsbestuur. 

Men is ermee bezig. 

 

Opgelet: volgende dorpsraad op 8 november om 20u. 
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