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1. Overlopen vorig verslag 
Aanvulling problematiek Pastorijstraat: tijdens de dorpsraad van 3 december was er geen 
unanimiteit aangaande het aanbrengen van een tweede fietssuggestiestrook. 
 
2. Toelichting brandweer 
Marc Vande Velde, korpschef Sint-Niklaas, heeft een overzicht gegeven van het takenpakket, 
de organisatie van de brandweer van Sint-Niklaas en een aantal aspecten van brandveiligheid 
en brandpreventie. De volledige presentatie kan u hier downloaden (3,9 Mb). 

Vuurwerk Nieuwkerken 

Tengevolge een incident bij het vuurwerk op 15 september 2007 en na evaluatie door de 
brandweer van Sint-Niklaas werd in 2008 geen vuurwerk georganiseerd op het dorpsplein van 
Nieuwkerken. Vanuit de dorpsraad Nieuwkerken wordt gevraagd om deze beslissing te 
herbekijken.  

Op de dorpsraad werden door de korpschef de adviezen geformuleerd door de brandweer 
voorgesteld: 

 een groter veiligheidszone voorzien; 
 de toeschouwers op grotere afstand houden; 
 het verkeer stilleggen; 
 een parkeerverbod instellen op het dorpsplein; 
 richtlijnen geven aan de nabije bewoners. 

Door schepen Van Peteghem werd toegelicht dat de organisatie van het vuurwerk in 
Nieuwkerken opnieuw wordt bekeken en dat hierbij wordt uitgekeken naar een meer 
geschikte locatie. Hij zal dit verder toelichten op de dorpsraad in maart. 

 
3. Stedelijke Basisschool Nieuwkerken 
Toelichting door directeur Ludwig De Meyer van de Stedelijke Basisschool Nieuwkerken. 

Nieuwbouw 

Voorstelling van de nieuwbouwplannen, waarvan de uitvoering gestart is eind 2008, door 
stadsarchitect Kristof Van Acker. In deze nieuwbouwplannen wordt het bestaande concierge-
gebouw geïntegreerd (vraagstelling dorpsraad, zie verslag van 1 februari 2006). 

Een uitbreiding van de school is nodig door de evolutie van een jongensbasisschool naar een 
gemengde basis- en kleuterschool. Hierdoor is het aantal leerlingen in de loop der jaren 
verdubbeld. Momenteel wordt er uit noodzaak les gegeven is 7 prefab-klassen (containers). Er 
is daarom behoefte aan een bijkomend gebouw om deze klaslokalen definitief in onder te 
brengen. 
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De planning voorziet dat de eerste fase van de werken loopt tot de zomer van 2010. De 
tweede fase (uitbreiding kleuterpaviljoen) en het einde van de werken is gepland voor 2011. 
De nieuwe fietsenberging zal ook toegankelijk, beschikbaar zijn voor de sporthal. 
De getoonde presentatie kan u hier downloaden. Opgelet: bestand is 8,5 Mb groot, dus het kan 
wel even duren voor het geopend wordt. 

Dorpsfeest 
Op Pinksterzondag, 31 mei 2009, organiseert de basisschool een dorpsfeest op het dorpsplein 
van Nieuwkerken.  
Met dit dorpsfeest wil de basisschool zijn 85-jarig bestaan & 10-jaar kleuterschool vieren en 
de wereldklas voorstellen. Er is reeds een uitgebreid programma opgemaakt en de lokale 
middenstand is betrokken bij het gebeuren.  
De huidige opzet is dat het een éénmalig gebeuren is.  

4. Buitenschoolse opvang – correctie verslag 5 november 
Naar aanleiding van een opmerking gemaakt tijdens de dorpsraad van 5 november werd door 
Christel Geerts, schepen voor het stedelijk basisonderwijs, de problematiek aangaande de 
naschoolse opvang correct toegelicht. De opmerking gemaakt op de dorpsraad in november 
berustte op foutieve info en wordt bij deze gecorrigeerd, rechtgezet. 
Tijdens de week is het aantal kinderen in de naschoolse opvang hoger dan het toegestane 
maximum door Kind & Gezin. De school organiseert sedert november 1 uur extra 
studie/opvang van 16 tot 17u voor de kinderen vanaf het 3e leerjaar. Hierdoor wordt een 
passende oplossing gegeven aan het probleem en deze regeling verandert niets aan de 
bestaande schooluren.  

5. Verslag raden 

3.1 Sportraad: 
 Er zijn plannen om de wegels van Nieuwkerken in te schakelen in een verbindingsroute 

tussen parcours voor mountainbikers in het Waasland (Ronde van het Waasland). De 
dorpsraad staat hier kritisch tegenover. De wegels in Nieuwkerken zijn trage wegels die 
uitvoerig gebruikt worden door kinderen en inwoners. De vraag werd gesteld of dit 
verenigbaar is met de doortocht van moutainbikers aan hogere snelheid en dit tijdens het 
weekend misschien in grote getallen. Ook werd aangegeven dat intensief gebruik door 
mountainbikers slecht kan zijn voor de goede staat van de wegels. 

 Door het initiatief aangaande bijkomende subsidiëring kunnen Nieuwkerkse verenigingen 
genieten van bijkomende middelen/subsidies. 

3.2 Cultuurrraad: 
 Oproep tot de verenigingen voor meer betrokkenheid bij de 11 juli viering, zodat dit een 

echte volksviering kan worden. Vanuit de cultuurraad werd een werkgroep opgericht om 
dit te realiseren. 

6. Varia 
 Heihoekstraat: de werken duren er lang en blijven zorgen voor verkeershinder. 
 Nieuwkerkenstraat: graag het verbod voor vrachtvervoer beter zichtbaar maken. 
 Ten Bos: de wegwijzer naar de sporthal is niet zichtbaar. 
 
 

EINDE 
- Volgende dorpsraad op woensdag 4 maart – 20.00 


