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VERSLAGGEVING 
 

NIEUWKERKSE DORPSRAAD 
Verslaggever: Y. De Weirdt 
Voorzitter: O. Opgenhaffen 

Versie: 1.0
Datum: 05 maart 2008

 
 
1. Overlopen vorig verslag 
- Rode Aardestraat: niet alle bomen zijn gesneuveld. De bomen die vernield of omgewaaid 
zijn moeten opnieuw aangeplant worden.  
 
2. Beleidstoelichting door Schepen Wouter Van Bellingen 
Wouter Van Bellingen is schepen  voor jeugd, internationale samenwerking en burgerzaken 
(achtste schepen).  

Jeugd 
Op het vlak van jeugd is er tijdens deze legislatuur een inhaalbeweging ingezet. Het budget 
wordt aanzienlijk verhoogd (vervijfvoudigd) en dit vooral ten behoeve van een reeks uit te 
voeren infrastructuurwerken waaronder de verdere afwerking van jeugdhuis ’t Verschil. Elk 
jaar zal één nieuwbouw en één renovatieproject uitgevoerd worden. Zo zal er ook 
geïnvesteerd worden in repetitieruimten voor jongeren. Op de dorpsraad werd de vraag 
gesteld of het creëren van extra repetitieruimte niet mee opgenomen kan worden in het 
nieuwbouwproject voor de bibliotheek. Op vorige dorpsraden is reeds meermaals de vraag 
gesteld naar een polyvalente ruimte en de uitbouw van een volwaardige culturele site. Het 
voorzien van een repetitieruimte op de site speelt in op beide vragen. 
Op het vlak van Jeugd & Ruimte zal er geïnvesteerd worden in fietspaden. Zo zal langsheen 
de spoorlijn de fietsroute tot in Beveren doorgetrokken worden.  
De folder SinCity die maandelijks uitgegeven wordt voor het verspreiden van informatie over 
jongerenactiviteiten in Sint-Niklaas is een succes. Tevens zullen er 14 locaties voorzien 
worden waar verenigingen affiches kunnen aanbrengen ter promotie van activiteiten. Dit 
laatste beantwoordt aan een vraag die door de jeugdraad in het verleden reeds meermaals op 
de dorpsraad gesteld werd. 
 

Internationale Samenwerking 
Het gratis stadsfestival Villa Pace, een evenement rond vrede & diversiteit, is erkend door de 
Europese Gemeenschap. 
Er is verzustering met 5 steden waarmee rond thematische zaken samengewerkt wordt. 
Met de stad Tambakunda in Senegal wordt samengewerkt, o.a. een project rond afvalbeleid. 
 

Burgerzaken 
Kern op het vlak van burgerzaken is een goede dienstverlening naar de inwoners. Iedereen 
komt immers in contact met de diverse stadsdiensten. Er wordt naar de toekomst toe gewerkt 
naar het principe van één aanspreekpunt, één loket. Zo komt er een nieuwe informatica-
structuur die de dienstverlening beter kan ondersteunen. 
Op het vlak van evenementenbeleid is het belangrijk om een divers aanbod aan infrastructuur 
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ter beschikking te hebben, elk met zijn eigen karakteristieken.  
 
3. Verslag raden 
 
5.1 Cultuurraad: 
 Aanvraag voor het monument op het dorpsplein is nog niet rond. Wordt aan gewerkt! 
 18 maart 20:00h: ‘Nacht van de geschiedenis’ 
 
5.3 Stramien: 
 Jaarvergadering gepland in Nieuwkerken. Vanuit Nieuwkerken en de dorpsraad is er een 

sterke wens om de typische landschapselementen uit Nieuwkerken naar voor te brengen 
(bolle akkers, bomenrijen van canadapopulieren, vlasrootputten, wegels). Het voldoende 
erkennen en ondersteunen door Stramien van de bewaring van deze typische natuur-
elementen in landbouwgebied is voor de dorpsraad belangrijk.  

 
4. Varia 
 Door de nieuwe dienstregeling van de NMBS is de verbinding met Brussel, vanuit 

Nieuwkerken, veel moeilijker. Namens de dorpsraad geven we situatie door aan ons 
stadsbestuur en de Ombudsdienst van NMBS en met voorstellen tot verbetering. 

 Er is een initiatief gestart om de talrijke wegels van Nieuwkerken in kaart te brengen.  
 Turkijen: langsheen de drukke provinciale baan is niet overal een voetpad aanwezig. Een 

gevaarlijke situatie. De accentverlichting aan de school wordt met deze werken 
aangebracht. 

 Blindestraat: sluikstorten gesignaleerd. 
 
 

EINDE 
- Volgende dorpsraad op woensdag 2 april - 

 


