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1. Overlopen vorig verslag 
Geen opmerkingen. 
 
2. Toelichting schepen Van Peteghem 
Gaspard Van Peteghem is schepen voor openbare werken, waterbeheersing en 
rioleringswerken, markten, foren en kermissen. 

Openbare werken in Nieuwkerken 
Voor de komende jaren zijn diverse openbare werken in Nieuwkerken gepland. Een beknopt 
overzicht van de werken toegelicht door de schepen: Rio-project Oost, Uilenstraat, N70-
Kwakkelhoek, doortrekken fietswegel naar Beveren, Jagersdreef-Vossekotstraat. 
Er zal steeds een fasering van de werken opgemaakt worden die ten gepaste tijde op de 
dorpsraad zal toegelicht worden. 

Waterspaarbekken Meesterstraat 
Dit wordt voorlopig niet gerealiseerd. Er zal een evaluatie gebeuren van de voorbije 
uitgevoerde werken. 

Verbinding E17-E34 via Oostelijke tangent 
Vanuit de dorpsraad is er bezorgheid dat door het niet realiseren van de Oosterweelverbinding 
de optie zou genomen worden de te realiseren aansluiting E17-E34 (Oostelijke tangent-N70-
Doornpark) te beschouwen als een alternatieve grote ring rond Antwerpen. Dit zou een 
nefaste impact hebben op de plaatselijke verkeersdoorstroming, mobiliteit en leefbaarheid van 
de talrijke woningen langsheen deze verkeersas. Door de schepen werd aangehaald dat de 
burgemeester het aanspreekpunt is voor deze problematiek. 

Opmerkingen dorpsbewoners / aanwezigen 
 Heihoekstraat: wateroverlast gemeld bij de inwoners vooraan in de Heihoekstraat (ter 

hoogte van de spoorweg). Wordt dit aangepakt bij de komende werken?  
Tevens werd de vraag gesteld waarom de Heihoekstraat geen gescheiden riolering heeft of 
krijgt terwijl deze wel aanwezig is in de aansluitende Vossekotstraat en Nieuwkerken-
straat.  

 Hoek Drielinden: probleem met de waterhuishouding tengevolge de ruilverkaveling. 
 In Sinaai werd een finse piste gerealiseerd voor recreatieve lopers. Waarom is dit niet op 

dezelfde manier uitgevoerd aan de sportterreinen in de Meesterstraat? 
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3. Militair domein Westakkers 
Wanneer het militair domein Westakkers een nieuwe bestemming krijgt moet maximaal 
rekening gehouden worden met de nog aanwezige bosrijke omgeving (de enige betekenisvolle 
in onze directe omgeving). Deze moet behouden blijven en de realisatie van een KMO-zone 
op deze terreinen is voor de dorpsraad dan ook geen optie. Dit standpunt werd door alle 
aanwezigen op de dorpsraad onderschreven.  

 

4. Verslag raden 

4.1 Jeugdraad: 
 Melding van overlast door externe bezoekers / logés op de terreinen van de Schakel: 

drankflessen teruggevonden in de voortuinen van de omwonenden. 

 

5. Varia 

 Berkenhof: smerige toestand rondom de glascontainer. Graag op regelmatige basis 
reinigen. 

 Sint in de Piste: vraag om volgend jaar ook een voorverkoop in Nieuwkerken mogelijk te 
maken. 

 Heihoekstraat: er is geen bijkomende parkeergelegenheid gerealiseerd op de toegangsweg 
naar de nieuwe ambachtelijke zone. Nochtans is dit op een vorige dorpsraad wel 
aangegeven. 

 Hoek Godschalkstraat – Heerstraat: het verkeer dat vanuit de Heerstraat komt is moeilijk 
zichtbaar vanuit de Godschalkstraat. Dit een gevaarlijke situatie omdat het verkeer in de 
Godschalkstraat geen voorang heeft op de Heerstraat. 

 Kerkhof: grind moeilijk toegankelijk voor rolstoelen. 
 
 
 

EINDE 
- Volgende dorpsraad op woensdag 2 december - 

 


