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Verslaggever: Y. De Weirdt 
Voorzitter: O. Opgenhaffen 

Versie: 1.0
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1. Overlopen vorig verslag 
Geen opmerkingen.  
 
2. Beleidstoelichting door Schepen Lieve Van Daele 
Lieve Van Daele is schepen voor cultuur, evenementen, onderwijs en emancipatie (derde 
schepen).  
Op de dorpsraad werden volgende onderwerpen besproken met de schepen: 

Nieuwe bibliotheek Nieuwkerken 
Voorstelling door Lieve van Daele van de bouwplannen voor de nieuwe bibliotheek in 
Nieuwkerken. Deze komt naast het gemeentehuis en wordt uitgebreid met 2 extra lokalen 
voor de muziekacademie. Momenteel deelt de muziekacademie een klaslokaal met de 
wereldklas van de stedelijke basisschool. Door het succes van de muziekschool (25 
leerlingen) is er behoefte aan een groter en volwaardig muzieklokaal.  
Het bibliotheekgebouw zal via een verbindingspad gekoppeld worden aan de tekenacademie 
waardoor de integratie van de verschillende gebouwen tot één culturele site versterkt wordt. 
De creatie van deze culturele site werd met veel enthousiasme onthaald op de dorpsraad. Ook 
de aankoop van een glasraam van Sander Wijnants, dat in het bibliotheekgebouw een plaats 
krijgt, werd warm onthaald. 
Timing voor de realisatie is september 2010, bij de aanvang van het nieuwe schooljaar. De 
bouwtijd is ingeschat op 10 à 12 maanden en de kostenraming bedraagt 710.000 €. 

Volgende vragen werden gesteld op de dorpsraad: 
 In het sanitair gedeelte voldoende ruimte te voorzien voor minder mobiele personen. 
 Het verbindingspad tussen bibliotheek en tekenacademie voldoende te verlichten. 
 De gelijktijdige realisatie van de parkeerruimte zeker te voorzien. 
 Aandacht voor het maximaal behoud van het groene karakter van de locatie. 

Vergaderruimte voor verenigingen 
De dorpsraad pleit voor het ontwikkelen van de polyvalente zaal van jeugdhuis ’t Verschil 
voor diverse activiteiten. Zo zou deze ook ingeschakeld kunnen worden als extra 
vergaderruimte voor verenigingen. 
Tijdens de dorpsraad werd aangehaald dat het Sander Wijnants zaaltje in het gemeentehuis en 
het oude gemeentehuis ook kan aangewend worden als vergaderruimte. De sleutel hiervoor 
kan via het administratief centrum in Nieuwkerken opgehaald worden. 

Monument dorpsplein Nieuwkerken 
Het stadsbestuur heeft beslist niet in te gaan op de initiële vraag van de Dorpsraad, zijnde de 
plaatsing van een monument aan het kruispunt op Ten Bos volgens ontwerp D. Grumiau en 
dit volledig gefinancierd door de stad Sint-Niklaas.  
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Bij een plaatsbezoek in aanwezigheid van Tamara Van Hout (adviseur monumentenzorg) 
werden alternatieve mogelijkheden besproken om een monument te realiseren op deze locatie. 
Meest aantrekkelijke voorstel is het uitschrijven van een wedstrijdformule die de 
betrokkenheid van de dorpsgemeenschap bij de realisatie van het monument vergroot.  
Voor de financiering wenst het stadsbestuur hetzelfde principe te hanteren als in Belsele, met 
name cofinanciering met 50% te betalen door de stad en 50% door de dorpsraad/sponsoring. 
 
3. Verslag raden 
 
3.1 Werkgroep Milieu: 
 Eerste start- en verkenningsvergadering heeft plaats gehad op 27 oktober. 
 De werkgroep beoogt het landschappelijke karakter van Nieuwkerken te behouden en te 

versterken en dit steeds in samenspraak met onze landbouwers en in overleg met het 
bestuur. 

 Een volgende vergadering zal ingepland worden met de stedelijke milieuambtenaar Pieter 
Durinck om de manier van samenwerken te bespreken en de status van de inventarisatie 
van landschapselementen te bekijken. 

 Vraag naar info-uitwisseling met de heemkundige kring, die een routewandeling 
uitgestippeld heeft langsheen de diverse wegels in Nieuwkerken. 

 
3.2 Sportraad: 
 Infoavond subsidiereglement is doorgegaan. 
 Er is nog bijkomende subsidiëring van de Vlaamse Gemeenschap voor de opleiding van 

jeugdbegeleiders te verkrijgen door de sportverenigingen. 
 
3.3 Cultuurrraad: 
 Waardering geuit omtrent de realisatie van een echte culturele site in Nieuwkerken met de 

plannen voor de nieuwe bibliotheek inclusief muzieklokalen. 
 Toelichting monument dorpsplein (zie paragraaf 2). 
 
4. Varia 
 Melding omtrent de bezorgdheid voor kwalitatieve kinderopvang binnen de schooluren 

(9h–16h) in de stedelijke basisschool Nieuwkerken. De huidige regeling die in de opvang 
in het eigen klaslokaal voorziet tot 15h30 zou mogelijks wijzigen. Het opgevangen bericht 
dat de begeleiding in het eigen klaslokaal zou beëindigen om 15h, omwille van 
capaciteitsproblemen bij de naschoolse opvang doet de wenkbrauwen fronsen. Op welke 
basis laat men toe dat de schooldirectie de schooluren terugdringt zonder de kwalitatieve 
opvang van het kind binnen de schooluren (9h–16h) centraal te stellen en te garanderen.  

 Een aantal verenigingen mist subsidies door het slecht invullen van subsidieformulieren. 
Vraag naar een overgangsjaar en het actief stimuleren van de verenigingen om dit te doen. 

 Vraag naar het vernieuwen van de vlaggen aan de openbare gebouwen in Nieuwkerken. 
 Vossekotstraat: het verbrede fietspad is onvoldoende verlicht. 
 
 

EINDE 
- Volgende dorpsraad op woensdag 3 december - 

 


