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VERSLAGGEVING 
 

NIEUWKERKSE DORPSRAAD 

Datum: 02 juni 2004 Versie: 1.0

 
Aanwezigen: Marc Van Beeck, Georgette Valaert, Kris Boel, Bert Schenkels, Sylvain Luckx (pers), Jurgen Goeminne 
(deskundige dienst mobiliteit stad), Dirk Van der Stock, Dirk Van Stappen, Oswald Opgenhaffen, Marc Goossens, Cecile 
Boel, Marcel Kinet, Marc Opgenhaffen, Chris Wielandt, Buytaert Roger, Jan Boel, Katrien Pauwels, Dennis Van Hoylandt, 
Henri Van Royen, Jan De Pagie, Gerda Boel, Patrick Geerinck, Erwin Van Broeck, Olivier Marin, Rik Dhollander, Gino 
Wielandt & Yves De Weirdt. 
 
1. Goedkeuring van vorig verslag: Oké 
 
2. Taakverdeling dorpsraad 

In de kerngroep werd overeengekomen om een aantal taken te verdelen: 
 Sekretariaat: Georgette Valaert, Marc Van Beek en Oswald Opgenhaffen 

Adres: Berkenhof 11; tel: 03/ 776 27 45; 
 Verslaggeving & persrelaties: Cecile Boel, Yves De Weirdt en Bert Schenkels. 

 
3. Verkeersproblematiek: heraanleg van en nieuwe verkeerssituatie in dorpskern 
 
1.1 Werkgroep verkeer: 

 Informatievergadering werkgroep verkeer doorgegaan op dinsdag 28 mei en een 60-tal 
aanwezigen. Tijdens informatievergadering consensus rond benadering voorgestelde 
nieuwe verkeerssituatie. 

 Enquête-formulier stad Sint-Niklaas: toelichting door de werkgroep verkeer aangaande de 
standpunten ingenomen tijdens de informatievergadering van 28 mei (tweerichtings-
verkeer behouden, fietsbaan langs beide wegzijden, zone 30 inplanting enkel waar nodig 
en afgebakend door middel van verkeersplateau’s) en terugkoppeling naar het enquête-
formulier. 

 
1.2 Onderwerpen & discussiepunten dorpsraad: 

 Enquête-formulier stad Sint-Niklaas:  

Opmerking rond korte termijn om enquête te beantwoorden en omtrent de bedeling ervan 
samen met verkiezingsdrukwerk.  

 Toelichting deskundige dienst mobiliteit (Jurgen Goeminne) stad Sint-Niklaas: 

Overzicht van de organisatie (verkeerscommissie, technische & multi-diciplinaire werkgroep) 
voor het uitwerken van de nieuwe verkeerssituatie en van de stappen in de besluitvorming. 

Opmerking gemaakt door de dorpsraad dat de Nieuwkerkenaar ondervertegenwoordigd is in 
deze organisatie-structuur en een duidelijke vraag naar participatie van en overleg met de 
werkgroep verkeer van de dorpsraad.  
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 Bijkomende opmerkingen / bemerkingen geformuleerd tijdens dorpssraad: 

- Lijn eist tweerichtingsverkeer op (rijmt niet met eenrichtingsverkeer en vereist 
tweerichtings-infrastructuur). 

- Argumentatie dorpsraad ter weerlegging van de voorgestelde nieuwe verkeerssituatie 
wordt onvoldoende gecommuniceerd, in rekening gebracht en toegelicht aan derden 
door het stadsbestuur. 

- Opgemaakt en uitgebreid dossier werkgroep verkeer is instrument dat genuanceerde 
benadering van de verkeersaanpak mogelijk maakt en dient gecommuniceerd te 
worden naar het stadsbestuur. 

 
4. Verslaggeving Jeugdraad & Sportraad 
 
2.1 Jeugdraad: 

 In kaart brengen van groene ruimtes & speelplaatsen en enquête aangaande deze noden 
zijn lopende. 

 Jeugdhuis Verschil: vraag dat dit zo snel mogelijk in orde zou komen en vraag naar info 
omtrent de huidige stand van zaken. 

 Vraag naar aanplakbord, ter beschikking van de jeugdbewegingen, voor informatie-
verspreiding/reclame van hun activiteiten. Eventueel het behouden van een aantal 
verkiezingsborden. 

 
2.2 Sportraad: 

 Cafetaria sporthal: compromis rond uitbating bereikt en binnenkort zal de cafetaria terug 
geopend worden. 

 Op korte termijn zal een ‘skate-terrein’ gerealiseerd worden in de Meesterstraat (ter 
hoogte van de sportvelden). 

 Subsidies aan sportvereniging worden toegekend op basis van vooral volgende drie 
criteria: 

1. aanwezigheid van jeugdwerking, 
2. eigen beheer van de infrastructuur, 
3. en het op touw zetten van specifieke organisaties/activiteiten. 

 Situatie zwembad Sint-Niklaas: renovatie door stad en exploitatie in eigen beheer gepland. 
 
5. Andere / Varia 

 Dorpsraad werd financiële tegemoetkoming door het stadsbestuur toegezegd, op jaarbasis. 
 De domeinnaam Nieuwkerken-Waas.be zal door de dorpsraad vastgelegd worden ter 

opmaking van een website. 
 Discussie gevoerd rond kansenpas en de manier waarop hier momenteel ingespeeld wordt 

door de diverse Nieuwkerkse sportbewegingen. Vraag om hieromtrent meer concrete info 
in te winnen (werkgroep?) zodat een correct beeld kan geschets worden van de huidige 
situatie. 

 
6. Planning 
 
Dorpsraden ingepland op volgende data: 1 september, 6 oktober, 3 november en 1 december 
2004. 
 
 


