klein ook, is welkom. En om zeker te zijn dat uw bijdrage zeker terecht komt bij het gestelde doel, werd een afzonderlijke rekening geopend:
“KUNSTWERK HEMELBOOG, DORPSPLEIN NIEUWKERKEN”
met het nummer: 068-8908775-31
Daarenboven ontwierp en vervaardigde kunstschilder/graficus Dirk Maris een kunstmap:
“De avonturen van Reynaert te Nieuwkerken”. Kostprijs: 120 Euro –
Inhoud: 6 linogravures in beperkte oplage + verhaal.
Geïnteresseerden kunnen de tentoongestelde kunstmap bekijken in
de heemkundige kring, Gyselstraat, 110, elke dinsdagnamiddag van
14 tot 17 uur en elke eerste zondagnamiddag van de maand, eveneens van 14 tot 17 uur, of bij de kunstenaar thuis, Ster, 64, Nieuwkerken.
De opbrengst gaat integraal naar de financiering van het kunstwerk.

kalender volgende dorpsraden
Woensdag 1 september komt schepen Gaspard Van Peteghem de vernieuwing van de
Uilenstraat (deel tussen Grote Heimelinkstraat en spoorweg) toelichten. Tevens vragen
we ook de stand van zaken van het Rio-project Oost: van het gedeelte Heihoekstraat,
Kwakkelhoek en Vrasenestraat.
In de varia kan men dringende vragen stellen die we dan kunnen doorgeven aan de verantwoordelijken
De andere dorpsraden, telkens op woensdag op volgende data:
6 oktober / 3 november / 1 december.
De dorpsraad begint stipt om 20 uur en gaat door in de bovenzaal 1 van Centrum Ten
Bos.

Alle informatie over de werking,
agenda en verslagen van de dorpsraad
vindt u terug op de website
www.nieuwkerken-waas.be.
Bovendien kan je er ook terecht voor
een overzicht van alle activiteiten in ons
dorp. Er is ook een "link"-pagina, met
verwijzingen naar de wachtdiensten
en andere nuttige websites.

Ons contactadres
Bert Schenkels
Poelstraat 3
9100 Nieuwkerken-Waas
03-776 59 13
E-mail: stuurgroep@nieuwkerken-waas.be
Verantwoordelijke uitgever
BERT SCHENKELS voor de dorpsraad

www.nieuwkerken-waas.be

Iedere Nieuwkerkenaar is van harte welkom en heeft recht tot spreken!

overzicht voorbije werking
In de dorpsraad van 3 februari kregen we een uitgebreide toelichting over de werking van
het A.Z. ziekenhuis Sint-Niklaas door de algemene directeur Koen Michiels, bijgestaan door
Marc Geboers, hoofdgeneesheer en Henk Cuvelier, fusiecoördinator. De degelijke presentatie kan U terug vinden op onze webstek: www.nieuwkerken-waas.be
Nadien werd het probleem in de geriatrie aangekaart, vooral het tekort aan personeel
daar. Ook de problemen in de dienst 100 werden besproken. De directie beloofde zeker
aandacht te geven aan de problemen en vonden het zeer interessant om dit alles op onze
dorpsraad te kunnen behandelen.
Door Gwendoline De Vogel van de sociale dienst van de stad werd een toelichting gegeven
over het project van onze stad om alle 80+ers te bezoeken. Zij deed dan ook een warme
oproep om als vrijwilliger mee te werken aan dit project, wat we van harte aanbevelen.
Toenmalige burgemeester Willockx kwam op de dorpsraad van 4 maart een aantal infrastructuurwerken toelichten. Ontlasten van de E 17 door aanleg van parallelwegen, een
verbindingsweg tussen de N 70 en de E 17 (aan de Unigro) en een nieuwe verbindingsweg
tussen Doornpark en de E 34.
Het kruispunt aan de Ster wordt een langgerekte ovale rotonde, en er komt eveneens een
rotonde aan de Kwakkelhoek. De middenberm van de Ster tot de Kwakkelhoek is volledig
afgesloten voor autoverkeer, wel zijn er oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers,
en men voorziet lage beplanting om de zichtbaarheid te optimaliseren.
Voor de bestemming van de kazerne Westakkers worden er 3 mogelijkheden voorzien:
KMO-zone, Zorghotel voor revalidatie of voetbaltempel.
Vanuit de dorpsraad wordt ervoor geijverd de resterende bosrijke omgeving ten Oosten
van Sint-Niklaas te bewaren en mogelijks via een gepaste bestemming voor Westakkers
zelfs te versterken. Er zijn zeker bedenkingen bij de keuze voor een KMO-zone.
De nieuwe schepen Lieven Dehandschutter kwam in de dorpsraad van 7 april zijn beleid
toelichten over economie, middenstand, toerisme en kerkfabrieken.
Bij het verslag van de raden werd gemeld dat de keuze van de werkgroep “Monument Ten
Bos” nl. de “Hemelboog” - het ontwerp van Hugo Kaïret - ook door het stadsbestuur werd
goedgekeurd (zie ook het artikel hierover in deze Nieuwsbrief).
In de dorpsraad van 5 mei werd de ecologisch verantwoorde onkruidbestrijding toegelicht
door schepen Ben Van Eynde en Veerle Stuer, duurzaamheidsambtenaar (zie ook de powerpoint-presentatie op onze webstek). Er mogen door de stad geen onkruidverdelgingsmiddelen meer gebruikt worden: enkel schoffelen of verbranden.
In de seniorenraad werd het initiatief genomen om het Kabouterbos in de Peperstraat te
promoten en beter te onderhouden.
In de laatste dorpsraad voor de vakantie op woensdag 2 juni heeft Bart Casier, directeur
Interwaas een volledig overzicht gegeven van het Mobiliteitsplan Antwerpen (Masterplan
2020). De studie uitgevoerd in opdracht van de Wase burgemeesters is hierin grotendeels
opgenomen. Het principe van de kamstructuur, de parallelwegen en de plannen voor de

nieuwe verbindingsweg N70-E34 (via Doornpark en Vrasene) werden voorgesteld alsook
het gunstige effect op de dorpskernen van Nieuwkerken en Vrasene dat uit de studie naar
voor kwam. Belangrijk voor Nieuwkerken is dat de nieuwe verbindingswegen geen alternatief kunnen zijn voor een 3de Scheldeoeververbinding en vooral de lokale verkeersafhandeling moeten verbeteren. Het niet rechtstreeks aansluiten van de E34 op de verbindingsweg
N70-E34 is daarom een aandachtspunt. Vanuit de Intercommunale van het Waasland
wordt momenteel het initiatief genomen te starten met een nieuwe studie aangaande de
zachte mobiliteit en verbindingen (fietsen, e.a.) in het Waasland.

een kunstwerk op ons dorpsplein
In de nieuwsbrief van januari 2010 werden,
na bespreking in de dorpsraad, vijf ontwerpinzendingen voor een kunstwerk op het dorpsplein aan u voorgesteld. Rekening houdend met de mening van zo veel mogelijk mensen,
viel de keuze uiteindelijk op het kunstwerk “Hemelboog”, een ontwerp van Hugo Kaïret.
Om het collectieve geheugen een beetje op te frissen, voegen we hierbij een kort curriculum van de kunstenaar, een afbeelding van de maquette, plus een virtueel beeld inclusief
beschrijving. Zo hebt u een idee hoe de omgeving er uit zal zien na plaatsing van het kunstwerk.
De ontwerper
Hugo Kaïret – Stekene – Leraar Wiskunde en Fysica Broederschool Stekene / secretaris
Academie muziek en woord filiaal Stekene / actief muzikant (Drieske Nijpers) / werkzaam
in het beeldhouwatelier Academie van Schone Kunsten – Sint Niklaas
Het ontwerp
Titel: “Hemelboog” - Met dit hedendaags kunstwerk tracht de kunstenaar niet enkel tegemoet te komen aan de richtlijnen van het lastenboek, maar heeft hij in een maandenlang groeiproces getracht een mooi kunstwerk te realiseren waarin tevens de geschiedenis
van onze gemeente verweven zit. De blinkende booggewelven van de hoge, roestvrijstalen
constructie verwijzen naar het rijke verleden van kapellen en kerken te Nieuwkerken. De
ruimten tussen de pijlers vormen een mooie omkadering voor de verrassende uitzichten
van de dorpsomgeving, afhankelijk van de plaats van de toeschouwer. De belangrijke data
van de Nieuwkerkse geschiedenis zullen mooi gelaserfreesd worden in de acht opstaande
vlakken van de pijlers. De gebogen constructie en de haaks dubbelgelaste pijlers met gelaste inox randen garanderen de vormvastheid van het kunstwerk onder alle weersomstandigheden.
Materiaal: RVS plaat - Afmetingen: breedte 3 m., hoogte 4,05m.
Financiering
Intussen is de technische kant ter realisatie van de “Hemelboog” helemaal rond. Spijtig
genoeg is dat nog niet het geval voor het financiële plaatje. Afgerond is de kostprijs van
het geheel begroot op 25000 Euro. Daarvan neemt het stadsbestuur de helft of 12500 Euro, plus de kosten voor plaatsing en verlichting voor haar rekening. Er werd al heel wat
sponsorgeld binnen gehaald om het resterende bedrag te dekken, maar toch blijft nog een
flinke afstand te overbruggen. We wagen het dus maar om, langs deze weg, ook een beroep te doen op allen die dit artistieke initiatief een warm hart toedragen. Elke gift, hoe

