Ook jeugdwerking heeft en verdient een plaats in onze agenda, maar we stellen
spijtig genoeg vast dat er weinig betrokkenheid is van onze jeugd op onze
dorpsraden.
Met de kerstverlichting op en rond ons dorpsplein hebben we ook actief meegewerkt om het sfeervoller te maken en dit in de toekomst zeker nog te optimaliseren, liefst met een mooiere kerststal van de stad zelf op ons dorpsplein.
Een nieuw aandachtspunt is de jaarmarkten, waarvan de stad zich afvraagt of
deze nog wel zinvol zijn. Ook hiervoor hebben we een werkgroep opgericht met
de bedoeling van de jaarmarkt een feestelijk gebeuren te maken en meer activiteiten daar rond te organiseren met steun van het stadsbestuur.
iet alleen rond dit laatste maar in het algemeen vragen we nog medewerkers
waar nodig om de werkgroepen te versterken.
IET TWIJFELE MAAR MEEDOE!
Ook bij de werking van de kern mag gerust versterking komen.
Speciaal willen we ook onze webstek vermelden met heel wat gegevens over
onze werking en de gebeurtenissen van de voorbije 10 jaar.
We willen deze uitbreiden en nog meer up-to-date maken.
Veel werk nog!
secretariaat@nieuwkerken-waas.be
Data en agenda volgende dorpsraden.
- Woensdag 3 september komt ick Meiresone van het Open Atelier de
werking toelichten.
- Woensdag 1 oktober willen we over het cultuurbeleid vergaderen.
- Woensdag 5 november komt Bart Casier van Interwaas de verkeersstromen
2020 Waasland voorstellen.
- Woensdag 3 december willen we onze verkeersproblematiek met de schepen
bespreken.
De dorpsraden gaan door in de bovenzaal van het Centrum Ten Bos en
beginnen stipt om 20 uur.
IEDEREE IS WELKOM OP DE DORPSRAAD!

Overzicht voorbije werking dorpsraden.
Op onze webstek: www.nieuwkerken-waas.be vindt u alle verslagen van de
voorbije dorpsraden. We willen hier een aantal punten toelichten.
Op de dorpsraad van 5 februari 2014 heeft schepen Mike achtegael, voorzitter van het OCMW, de werking van het OCMW toegelicht.
Taken van het OCMW zijn:
1. Sociale dienstverlening.
2. Woonzorg voor senioren.
3. Interne organisatie.
Bij de vraagstelling kwam het aantal mensen in armoede ter sprake.
- In 2011 waren 8% van de geboortes in kansarme gezinnen, nu is dat aantal gestegen tot 14% voor onze stad.
- Over de toekomstplannen van ons rusthuis wordt nagedacht of het renovatie,
uitbreiding of nieuwbouw wordt. Er zijn nu 80 bedden maar om het bedrijfsefficiënt te maken is het noodzakelijk om 120 bedden te hebben.
Schepen Wout De Meester gaf toelichting op de dorpsraad van 5 maart 2014
over de aankoop van het parkgebied tussen de Berkenhof, de Gery Helderenbergstraat en De Cleenestraat.
Het vorig stadsbestuur heeft dit gedeelte in een RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) vastgelegd als parkgebied.
Toen in december vorig jaar een bord werd geplaatst aan de wegel in de Nieuwkerkenstraat dat dit terrein te koop was heeft het Schepencollege actie genomen
om dit gebied te verwerven. Met de nodige voorzichtige onderhandelingen werd
er een aanvaardbare prijs afgesproken.
Het Schepencollege van 17/02/2014 heeft dan de verkoopsbelofte bevestigd en
besloten om de nodige financiële middelen van het budget van 2015 naar voor te
halen.
Dit zal met een budgetwijziging in de gemeenteraad van mei voorzien worden.
De inrichting zal eerst in overleg gebeuren met het Agentschap Natuur en Bos,
de Groendienst en de Jeugddienst.
Later wordt er ook overlegd met De Groene Klomp, de dorpsraad, de jeugdraad,
de scholen en de buurt.
Er moet zeker een harmonie gevonden worden tussen de open ruimte, het bos en
het park. Streekeigen beplanting voorzien in het geheel is wenselijk.
Onze vraag is ook om het bestaande bos meer toegankelijk te maken.

van openbare werken, Hilde Crevits, overhandigd kregen. Deze Award hangt in
ons deelgemeentehuis in de Pastorijstraat.
Bij de oprichting van de nieuwe bibliotheek hebben we een belangrijke rol gespeeld en ook bij de twee lokalen van de muziekacademie in hetzelfde complex.
Ook aan het jeugdcentrum ’t Verschil hebben we input gegeven en we vragen nu
nog naar het volledig openstellen van de grote zaal voor alle bewegingen.
De aanpassing van de vloer voor de turnkring is een hele bekommernis geweest
en we hebben goede hoop op een vlugge realisatie.
Een mooi orgelpunt van onze dorpsraad is het monument “De Hemelboog” van
Hugo Kaïret dat dankzij een werkgroep van de dorpsraad via een wedstrijd uitgeschreven aan kunstenaars en academie, een vijftal zeer interessante ontwerpen
heeft gegeven. Hiervoor werd dan een uitgebreide werkgroep van dorpsraad, de
stad en kunstenaars samengesteld om het beste project te kiezen. Mede door vele
sponsors van onze gemeente, de inbreng van de constructeur en de stad werd de
nodige € 25.000 gevonden.
Dit beeld werd op zaterdag 10 december 2011 plechtig ingehuldigd.
Rond de werking van de dorpsraad zijn verschillende werkgroepen opgericht die
we willen vermelden.
Vanaf het begin, reeds eerder vermeld is er een werkgroep verkeer opgericht.
Nadien kwam er een belangrijke input van de oudercomités van onze twee scholen. Met de laatste verkiezingen werden een aantal knelpunten doorgegeven aan
het stadsbestuur.
Milieu: Onze milieuwerkgroep “De Groene Klomp”, met twee vertegenwoordigers in Stramin, heeft verder gewerkt aan het herstelplan trage wegen in samenwerking met Sint-Niklaas en vzw. Trage Wegen. Dit plan zal gebaseerd zijn op
een bevraging van de Nieuwkerkse bevolking. De evaluatiekaart wordt voorgesteld op een infoavond op 15 oktober 2014 in De Droomballon.
De milieudienst onderzoekt onze voorstellen voor verdere boomaanplanting
langs wegen op haalbaarheid.
Werkgroep cultuur, de vroegere deelculturele raad, is actief als inrichter van de
Vlaamse Feestdag, het samenwerken van de culturele verenigingen, de coördinatie met de stedelijke cultuurraad. Ook de restauratie van het Klompenmonument
en de jaarlijkse klomp is een agendapunt.
De sportraad en de seniorenwerking zijn weerkerende aandachtspunten op
onze dorpsraden.

Een 60-tal mensen waren aanwezig en hierover lezen we in het verslag van de
dorpsraad van 2 juni het volgende:

De schepen vraagt uitdrukkelijk om ideeën hierover zeker door te geven
aan de dorpsraad.

1.1 Werkgroep verkeer:
•
Informatievergadering werkgroep verkeer doorgegaan op dinsdag 28 mei
en een 60-tal aanwezigen. Tijdens informatievergadering consensus rond
benadering voorgestelde nieuwe verkeerssituatie.
Enquêteformulier stad Sint-,iklaas: toelichting door de werkgroep verkeer aangaande de standpunten ingenomen tijdens de informatievergadering van 28 mei (tweerichtingsverkeer behouden, fietsbaan langs beide
wegzijden, zone 30 inplanting enkel waar nodig en afgebakend door middel van verkeersplateaus) en terugkoppeling naar het enquêteformulier.

In verband met de toekomst van de jaarmarkt op Paasmaandag werd er beslist
een werkgroep op te richten om er meer een kermisgebeuren van te maken.

Als we 10 jaar geschiedenis overlopen mogen we wel een aantal belangrijke verwezenlijkheden opsommen.
* 9 dorpsraden per jaar maal 10 is 90 keer samen bespreken wat er belangrijk is
en leeft in onze gemeente.
* We hebben al 3 burgemeesters zien passeren, en ook alle schepenen van
de vorige en huidige colleges zijn onze gasten om hun beleid toe te lichten,
aan te duiden wat er belangrijk is voor onze gemeente en de vragen al of niet te
beantwoorden van de aanwezigen.

In de dorpsraad van 2 april 2014 heeft schepen Christel Geerts de werking van
MIWA toegelicht. De intercommunale MIWA groepeert Sint-Niklaas en 4 andere gemeenten.
Voor het nieuwe containerpark in de Heihoek zullen de werken waarschijnlijk
na de zomer starten. Steenpuin, grof vuil en groenafval is betalend.
Problematiek van overvolle glasbollen.
Fost Plus sluit de contracten af. Vanaf januari 2014 is dit een nieuw bedrijf. De
stadsdienst moet bijkomende plaatsing van glasbollen aanvragen. De schepen
belooft dit ook te doen.
Zwerfvuil: er zijn veegploegen en mobiele ploegen. Men gaat de verschillende
ploegen laten samenwerken. Als een ploeg de hagen gaat knippen en er liggen
blikjes, gaan zij die ook verwijderen.
PMD= Plastiek flessen en flacons,Metalen verpakkingen en Drankkartons.
.Onze stadsdienst haalt die zelf op. Nu houden zij een beetje een stiptheidsactie.

We hebben een trouw publiek maar zien ook bij bepaalde thema’s dat er wisselende belangstelling is.

Indien zij een sticker op de zak kleven, moeten zij ook kunnen zeggen wat er
verkeerd zit in die zak .

Bij de twee voorbije gemeenteraadsverkiezingen hebben we in september, voorafgaand aan de verkiezing, telkens een ruim debat voorzien om alle kandidaatgemeenteraadsleden van onze gemeente zichzelf te laten voorstellen en een debat te voeren tussen de lijsttrekkers.

Weetje

Tweemaal per jaar verspreiden we aan ALLE inwoners en ook de omliggende
straten van onze gemeente onze Nieuwsbrief om de werking van de dorpsraad
toe te lichten.. Dit zijn nu al 18 infobrieven die verspreid zijn.
Alles opnoemen wat er gebeurd is de voorbije 10 jaar zou ons te ver leiden, maar
toch willen we nog een aantal punten toelichten.
Met de heraanleg van het dorp waren we als dorpsraad actief betrokken bij de
wekelijkse werfvergaderingen, die doorgingen in de container vooraan in de
Berkenhof.
Ook hebben we telkens de inwoners en de zelfstandigen erbij betrokken wanneer
dit nodig was. Door onze coöperatieve - en actieve medewerking hieraan hebben
we een Award gekregen van de Vlaamse Overheid, die we van kersvers minister

Gooi geen afval, zand of zeepsop in de
riool
want dan geraakt het regenwater op de
dool!

Het Aquafinproject Uilenstraat werd toegelicht. De werken startten op 22 april
en duren 125 werkdagen. Tegen het eind van dit jaar zou alles rond moeten zijn.
Op 7 mei 2014 hebben we geen dorpsraad gegeven maar er een viering van 10
jaar werking van gemaakt.
Zie hierover het afzonderlijk artikel in deze Nieuwsbrief

Schepen Gaspard Van Peteghem vertelde op de dorpsraad van 4 juni 2014 dat
er een gewijzigde opstelling is van de kermiswagens en het podium op het
dorpsplein met de septemberkermis, de tweede zondag van september.
Het hoofdprogramma is voorzien op zaterdagavond met een gekende artiest.
Er worden attracties voorzien voor de kinderen op zondagnamiddag.
Zondagavond is er vuurwerk aan de sporthal.
Verder heeft hij ook toelichting gegeven over de voetpaden in de Peperstraat die
hersteld worden en dat er in de Uilenstraat en de Zonnestraat uitwijkstroken
worden aangelegd.
Viering 10 jaar dorpsraad ieuwkerken-Waas.
Op woensdag 7 mei 2014 hebben we dit in ons deelgemeentehuis Ten Bos speciaal gevierd.
Dirk Van Der Stock verwelkomde de mensen van het stadsbestuur en de trouwe leden van de dorpsraad.
Oswald Opgenhaffen gaf een overzicht van de voorbije werking en verwezenlijkingen. Zie artikel verderop.
Schepen Marijke Henne feliciteerde onze werking, namens het stadsbestuur en
onderstreepte het belang van de dorpsraden in onze stad. Ook benadrukte ze het
gezamenlijk overleg van de drie dorpsraden met het stadsbestuur. Burgemeester
Lieven Dehandschutter tenslotte, sloot zich aan bij de felicitaties en drukte de
wens uit tot een blijvende vruchtbare samenwerking. Nadien werd de viering
verder gezet met een receptie, aangeboden door de kern van de dorpsraad.
Geschiedenis 10 jaar dorpsraad ieuwkerken-Waas
Eind 2003 werd er op verschillende vergaderingen van de deelculturele raad
Nieuwkerken-Waas, onder leiding van Dirk Maris, verschillende keren gesproken over de mogelijkheden om een eigen dorpsraad te hebben in Nieuwkerken.
Dit ook vooral omdat de werking van een deelculturele raad beperkt is.
Een dorpsraad kan veel ruimer werken en coördineren. Ook het stadsbestuur
stond open voor dit initiatief, het was trouwens een punt in het witboek van toen.
Een zestal mensen van de deelculturele raad vormden dan een werkgroep en nodigden toen mensen van de twee andere dorpsraden uit. Vooral de mensen van
Sinaai, met een jarenlange ervaring, gaven toen heel nuttige tips. Het was dan
ook uitkijken naar een goed moment om dit te starten.
Dat moment kwam er toen de stad een ruime infovergadering over de komende
grote Rio-projecten in onze gemeente heeft georganiseerd.
We wilden zelfs daar een oproep doen maar burgemeester Willockx suggereerde

om bij deze infovergadering een pamflet uit te geven om een dorpsraad te stichten. Na deze infovergadering hebben we aan de talrijke aanwezigen het pamflet
uitgedeeld met de oproep om een dorpsraad te stichten.
Op de eerste bijeenkomst op woensdag 28 april 2004, bijgewoond door 38 aanwezigen, werden een aantal doelstellingen vastgelegd:
 Het is een open vergadering waar iedere Nieuwkerkenaar kan aan
deelnemen.
 Niet-partijpolitiek gebonden
 De kalender wordt bepaald door de aanwezigen.
 Er kunnen verschillende werkgroepen opgericht worden rond bepaalde
thema’s.
 De dorpsraad bepaalt zelf hoe men wil werken.
 De vergadering zal plaats hebben op een welbepaalde dag van iedere
maand op een vooraf bepaalde plaats.
 Adviezen worden doorgestuurd naar het Schepencollege
De vergadering heeft beslist om iedere eerste woensdag van de maand (behalve
juli en augustus), samen te komen om 20 u in de refter van de Stedelijke Basisschool.
Er werd tevens beslist voorlopig geen bestuur te installeren, maar wel een kerngroep samen te stellen, om de dorpsraad op gang te trekken.
Deze kerngroep zou dan beslissen, wie verslaggever wordt en wie de prille financiën zal beheren.
13 personen gaven zich op om toe te treden tot de kerngroep, en zo zijn we dan
gestart.
Twee weken voor elke dorpsraad komt de kern bijeen, we doen dit al 10 jaar en
meestal op dezelfde plaats, om de agenda te bepalen.
Momenteel bestaat de kern uit een zevental leden die elke maand getrouw samen
komen om de werking te bespreken.
Dat onze start niet ongezien is gebeurd, bewijzen de artikelen in de pers van
toen.
Meteen kwam er al een heel belangrijk punt op de agenda, nl. het referendum
over het al dan niet eenrichtingsverkeer in het gedeelte van de Nieuwkerkenstraat.
Al direct na de start kwam er een uitgebreide werkgroep verkeer samen op dinsdag 18 mei, om de problematiek te bespreken over het zwaar verkeer in de
dorpskern, al of niet eenrichtingsverkeer en de grote Rio-werken.

