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VERSLAGGEVING 
 

NIEUWKERKSE DORPSRAAD 
Verslaggever: Bert Schenkels  
Voorzitter: D. Van Der Stock  

Versie: 1.0
Datum: 2 mei 2007

 
 
1. Vorig verslag: 

Geen opmerkingen. 
 
2. Toelichting door Peter Hertog, lid Bestendige Deputatie Oost-Vlaanderen 

Bevoegdheden:  
 
2.1. Onderwijs:  

-  de provincie is zelf inrichtende macht voor:  
          - beroeps & bijzonder onderwijs. 
            - avondonderwijs ( o.a. in Zele; Beveren; Hamme; Lokeren ) 
       - te weinig gericht op andere onderwijsnetten. 
 
2.2. Recreatie: 

Baten provinviale domeinen uit: o.a. Gavers; Wachtebek; Roomakker 
Wensen betere samenwerking met ‘de Ster’ uit te bouwen. 

 
 

2.3. Waterbeleid: 
Ze zijn verantwoordelijk voor de onbevaren waterlopen. 
Bestrijden van muskusratten. 
Voorkomen van wateroverlast ( Bufferbekken Klapperbeek )  
Zorgen voor het onderhoud van deze waterlopen. 

 
2.4. Mobiliteit: 

Staan in voor de provinciale wegen. 
Pastorijstraat wordt nog heraangelegd. 
Fietspadenbeleid: verder uitbouwen van de knooppunten. 
1/5 van het bedrag voor de aanleg van fietspaden valt ten laste van de gemeente. 
Op dat vlak kan er misschien wat meer aandacht besteed worden. 

 
 

2.5. Energiebeleid: 
- de provincie plant windmolens op provinciale domeinen 
- plaatsen en aanmoedigen van zonnecollectoren. 

 
Opmerkingen: 
 

- Probleem van het afgrenzen van bevoegdheden tussen de gewesten, de provincies en de 
gemeenten 

- Te weinig projectmatige aanpak, vooral op verkeerstechnisch vlak. Bvb. Herinrichting van 
een kruispunt met fietspaden. Soms te weinig aandacht voor ………. 

- N 70 is een gewestweg. Aanpak van de zwarte punten. 
- Klapperbeek wordt niet goed onderhouden. Moet jaarlijkse beurt krijgen. 
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- Wat is het waterbeleid bij een herverkaveling. Er is een Europese richtlijn; vandaar 
komen er Vlaamse decreten, daarna gaat er een stuk naar de provincie en zo naar de 
gemeenten. 

 
Meer informatie over het beleid vind je op www.oostvlaanderen.be 
 
3. Voltooiing Rio-project: 
 

Het stadsbestuur heeft een budget van € 5.000 uitgetrokken om alles te organiseren. 
Reclame voeren ook buiten Nieuwkerken 
Feest gaat door in het weekend van 18-19-20 mei 
Er wordt een gratis BBQ aangeboden op zaterdag 19 mei, maar vooraf inschrijven is noodzakelijk. 

                    
4. Dorp in zicht: 

 
Er zijn momenteel 6 positieve antwoorden van wijkcomités om mee te participeren. 
Later volgt er meer informatie 

 
5. Verslag van de raden: 

Er waren geen vertegenwoordigers aanwezig. 
 
6. Varia: 

- in de Heihoek is er een nieuwe verkaveling. Er komen 9 percelen bij. 
- Op N 70 tussen ‘de Ster’ en de Kwakkelhoek wordt in 2008/2009 een rio-project 

uitgevoerd. Hier werd uiteindelijk gekozen voor een uitbreiding van het project zodat een 
betere aanpak mogelijk is. Aan ‘ de Ster’ zou een ovaal punt en aan de Kwakkelhoek een 
rond punt aangelegd worden. Verder is er een niet overrijdbare middenberm voorzien, 
weliswaar met oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. Verder wordt er ook een 
gescheiden fietspad voorzien. De gracht zal ook verlegd worden. 

- Aan de Vossekotstraat wordt een vervroegde heraanleg van het fietspad voorzien. 
- Vermits er aan de spoorwegovergang 2 x dubbel fietspad voorzien is, is er een 

slagboomproblematiek. NMBS is hiervan reeds op de hoogte. 
- Volgende dorpsraad komt de vrijgestelde van het jeugdhuis een uiteenzetting geven. 
- Aangezien de brede voetpaden aanleiding geven tot grote draaioefeningen bij de 

automobilisten, wordt er gevraagd om hier en daar grote bloembakken te voorzien. 
- Kruispunt Pastorijstraat – Gyselstraat moet de pijl om links af te slaan, achteruit gebracht 

worden.  
- Verkeersdrempel in de Gyselstraat is verdwenen na de werken. 
- Er is geen verlichting in het laatste stuk van de Vrasenestraattussen de Pompstraat en de 

Kriekelaarstraat. De bewoners kunnen zelf melden via www.straatverlichting.be wanneer 
lampen van de straatverlichting uitgevallen zijn. 

- Er komen banken op het kerkplein. 
- Op de rijbaan komen er klinkers om aan te duiden waar de oorspronkelijke kapel van O.-

L.-Vrouw Ten Bos stond. 
- Er is geen verlichting langs de wegel naar het sportplein. 
- Vraag om bloemen te plaatsen in de bloembakken, die voorzien zijn en geen 

bodembedekkers. Graag ook terug hangbloemen op het kerkplein 
- Een extra parking voor minder validen. 

 


