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1. Vorig verslag: 

Geen opmerkingen. 
 
2. Stramien: 

Zeer succesvolle algemene vergadering. Er was een ruime belangstelling. 
Hartelijk dank aan alle mensen, die meegewerkt hebben aan de totstandkoming van de 
powerpointpresentatie. 
 
Volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen behoort Nieuwkerken tot het buitengebied. 
De landbouw heeft hierbij voorkeur op de natuur. Bedoeling moet zijn om in onderling overleg 
toch een aantal kleine landschapselementen te kunnen behouden ( bolle akkers; rootputten; 
bomenrijen ). 
Er werd voorgesteld om een inventarisatie te maken waar bomen en landschapselementen 
kunnen blijven staan of indien mogelijk, kunnen aangeplant worden.  
Er werd tevens opgemerkt dat de Canadabomen beschouwd moeten kunnen worden als inheemse 
bomensoort, aangezien zij hier reeds 300 j aanwezig zijn en geleid hebben tot ambachtelijke 
beroepen zoals klompenmakers. 

 
3. Barbecue op 31/8 georganiseerd door ‘ZON’ : 
 

De barbecue gaat door op Ten Bosch op 31/8 van 12 u tot 18 u. 
Er wordt tevens een braderij georganiseerd waarop ook verenigingen uitgenodigd worden met 
informatiestanden. Er is tevens een podium met muziek voorzien. 
Op 16 juni wordt er hierover een vergadering georganiseerd in de nieuwe Klok om 20 u. 

 
4. Schepen Gaspard Van Peteghem : bevoegd voor sport, openbare werken,  
      waterbeheersing en rioleringswerken, markten, foren en kermissen: 
       

- Er is geen toelating van de brandweer om nog verder een vuurwerk te organiseren op het  
      dorpsplein.  
- De Vrasenestraat en Nieuwkerkenstraat: er is nog geen definitieve oplevering. De  
      parkeerstroken moeten nog afgelijnd worden; de groenaanleg moet nog verder afgewerkt  
      worden; het fietspad is in de Vrasenestraat verzakt en wordt vernieuwd. Verder zullen er  
      parkeerblokken aangelegd worden in de Nieuwkerkenstraat om de doorstroming te  
      bevorderen. 
- Pastorijstraat: er moet nog een stuk rode asfalt aangelegd worden. Er is wel een probleem, 

dat de fietssuggestiestrook slechts aan één kant van de rijweg werd gemarkeerd. Dit leidt tot 
verwarring, zowel bij de fietsers als bij de automobilisten. 

     Indien er afgelijnde  parkeerstroken zouden aangebracht worden, kan men de  
     fietssuggestiestrook makkelijk daarnaast aanleggen. 
-    Op het voetbalplein in de Meesterstraat wordt er een parking aangelegd. De bestaande wegel  
     zal een stukje omgelegd worden, zodat er een scheiding is tussen parking en wegel.  
     Tegelijkertijd zal er tegemoet gekomen worden aan de wens om een loopstrook aan te leggen  
     rond het terrein. De waterafvoer zal eveneens verzekerd worden. 
- Wij zouden graag een plan krijgen vooraleer dit alles in de gemeenteraad  
      goedgekeurd wordt. 
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- Het nieuwe project rond de afwatering ( Nieuwkerken-Oost ) in de Kwakkelhoek,  
      Vlasbloemstraat…zal in de komende maanden in de dorpsraad voorgesteld worden. 
- Godschalkstraat – Geerstraat zijn bijna klaar. De opritten en parkings moeten nog aangelegd  
      worden. De Grote Heimelinckstraat – Vlasstraat tot Klapperbeek zou voor de zomer moeten  
      klaar zijn. De Uilenstraat zal heraangelegd worden tot aan de spoorweg. Er wordt tevens een  
      fietspad voorzien. 
- In de Heihoek juist over de spoorweg is er toelating gegeven om op het voetpad te parkeren. 
- Gevraagd werd tevens om het oprijden van het kerkplein te markeren zodat er geen 

opstoppingen ontstaan. 
- Het grint van de Schaliënhuiswegel is te grof. Graag aanpassen. 
- Sporthal: de zeepbakjes zijn verdwenen. Graag nieuwe. De douche is slecht onderhouden. 
- In het zwembad laat de hygiëne van de kleedkamers veel te wensen over. 

 
5.  Verschillende raden: 
       
     Deelculturele raad: - op 13/6 wordt er in de Heemkundige Kring een tentoonstelling geopend over  
                                   Gery Helderenberg ( priester-dichter ) Leven en werk komen er aan bod.  
                                   Openingsuren: zie www.nieuwkerken-waas.be 
                                  

                           - Op 5 juli wordt iedereen uitgenodigd op het Feest van de Vlaamse  
                             Gemeenschap. Er is een optreden van de kabaretgroep ‘ De buurmannen’  
                             voorzien evenals een koud buffet. Inschrijven voor 27 juni. 
 
Sportraad:  turnfeest op 7 juni om 18.30u 

 
6.  Varia: 

- Klimaatwijken: de wens was om 8 % minder energie te verbruiken. Oost-Vlaanderen heeft 9 %   
  minder verbruikt en Nieuwkerken heeft 7,59 % gehaald. Proficiat voor de deelnemers. 
- Senioren: er wordt een project opgestart om de senioren langer thuis te kunnen laten wonen.  
  Senioren met fysische beperkingen kunnen hun woning laten aanpassen en ook de  
  dienstverlening zal aangepast worden. Meer informatie bij Georgette Valaert. 
- Tegen 2015 zullen er geen onkruidverdelgers meer mogen gebruikt worden. Meer informatie bij  
   Dirk Van der Stock. 
- Haalbaarheid van het project N 70. Naar aanleiding van de nieuwe aansluiting van Sint-Niklaas- 
  Oost op de E17 zou het Industrieterrein Doornpark aangesloten worden op de E34 ( Expresweg  
  Kust) Het verkeer zou daarna een stuk over de N 70 lopen tot de aansluiting op de E 17. Kan de  
  nieuwe aanleg met slechts 1 rijstrook, deze toekomstige verkeersstroom aan. Graag meer uitleg  
  hieromtrent. 


