kunstwerk op ons dorpsplein
Het College van Burgemeester en Schepenen opteert uitdrukkelijk voor de realisatie van een kunstwerk op het dorpsplein en is bereid de helft hiervan te financieren met een maximum van 12.500 €. Er wordt ook gevraagd dat de Sander
Wynantskring en André Roelant betrokken worden bij het project.
Het oorspronkelijk voorstel van Daniël Grumiau om op het dorpsplein een monument op te richten - waar de dorpsraad volledig mee instemde - werd te duur
bevonden. Daarom hebben we met de dorpsraad en de dienst ‘cultuur en
monumentzorg’ een alternatief voorstel uitgewerkt dat de instemming heeft van
het stadsbestuur. De dorpsraad heeft aan Dirk Maris van de deelculturele raad
Nieuwkerken gevraagd om een voorstel uit te werken, samen met de Sander Wijnantskring en André Roelant zoals het stadsbestuur heeft gevraagd. Nadien willen we ook sponsors aantrekken om het geheel te financieren.
Wij houden u op de hoogte van de evolutie terzake.

kalender volgende dorpsraden
Woensdag 4 februari: Korpschef van de brandweer Van de Velde komt de werking van de brandweer toelichten en uitleg geven over het negatief advies over
het vuurwerk op ons dorpsplein.
Directeur Ludwig De Meyer van de gemeentelijke basisschool en schepen Christel
Geerts geven een uiteenzetting over de verbouwingswerken en het dorpsfeest
dat de school wil inrichten.
Woensdag 4 maart nodigen we schepen Gaspard Van Peteghem uit i.v.m. het
kermisprogramma. We vragen een volwaardig alternatief voor het vuurwerk!
Volgende dorpsraden zijn woensdagen 1 april, 6 mei en 3 juni.
Telkens op de eerste woensdag van de maand om 20 uur
in de zaal DE NIEUWE KLOK.

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 september werd door Femke Vanstappen een toelichting gegeven over
de komende 11.11.11 actie, waarbij een aantal jonge mensen de draad terug opnamen om
deze actie met steun van de jeugdbewegingen terug in gang te zetten.
Bij de heraanleg van de Pastorijstraat werd opgemerkt dat men de afwerking niet conform
heeft gedaan zoals gevraagd, met name eenzelfde profiel als de Vrasenestraat met 2 fietssuggestiestroken. Een meerderheid van de dorpsraad betreurt dit en vraagt om aanpassing
indien mogelijk.
OCMW voorzitter Jef Foubert heeft zijn beleid toegelicht en vooral ook het accent gelegd
op tewerkstelling, sociale economie, woonbeleid, service flats, thuishulp en dienstencentrum. Ook de bouw van 10 extra bejaardenwoningen nabij ons rusthuis is voor binnenkort.
Op de dorpsraad van oktober met 33 aanwezigen gaf Bart Casier, van het Intergemeentelijke Samenwerkingsverbond Waasland, een uitgebreide voorstelling van en toelichting bij
het plan van de Wase burgemeesters over het verkeer en alternatief van de Grote Ring
rond Antwerpen. Aan de hand van heel wat studies en projecties naar de verkeersdrukte in
2020 toe werden een aantal oplossingen gesuggereerd:
E 17: extra rijroken aanleggen.
Tussen de haven en het Doornpark Beveren een nieuwe weg aanleggen.
Aanleg van Grote Ring: 2 X 2 rijstroken tussen E 34 en E 17.
N 41 (Dendermonde – Sint-Niklaas) doortrekken tot E 34 (is expresweg).
Krijgsbaan in Melsele doortrekken.
Al deze opties worden verder onderzocht en wanneer het meer concreet is uitgewerkt wil
Dhr. Casier ons op de hoogte houden. Hij wil ook de impact onderzoeken op de N 70.
Namens de sportraad werd medegedeeld dat er een betere regeling is voor subsidiëring
van de sportclubs terwijl ook de looppiste rond het voetbalveld in de Meesterstraat wordt
afgewerkt.
In november gaf schepen Lieve Van Daele belangrijke informatie over de nieuwe langverwachte bibliotheek die zal gebouwd worden naast de tekenacademie in de Pastorijstraat.
Het wordt een strak en goed uitgewerkt gebouw met zicht op de academie.
Vooral verheugend was ook de aankondiging dat, aanpalend aan het gebouw van de bibliotheek, 2 lokalen worden voorzien voor de muziekacademie. Door het succes van de muziekacademie (25 leerlingen ook wegens de propaganda in onze dorpsraad en de plaatselijke scholen) is er behoefte aan volwaardige muzieklokalen.
De creatie van deze culturele site werd met veel enthousiasme onthaald op de dorpsraad.
Timing voor de realisatie is september 2010, bij de aanvang van het nieuwe schooljaar.
De bouwtijd is ingeschat op 10 tot 12 maanden en de kostenraming bedraagt 710.000 €.
Het stadsbestuur is niet ingegaan op het oorspronkelijk ontwerp van Daniël Grumiau om
een monument te plaatsen aan het kruispunt op Ten Bos, wegens te duur.
Het stadsbestuur is wel bereid om een monument mede te financieren dat via een wedstrijdformule met de betrokkenheid van de dorpsgemeenschap tot stand zou komen.
Voor de financiering wil de stad 50% voorzien en de dorpsgemeenschap/sponsoring Nieuwkerken zou hetzelfde bedrag moeten bijeenzoeken.
In december werd de vraag behandeld wanneer de lokalen van ’t Verschil kunnen gebruikt
worden door de bewegingen. Er is nu een beperkte mogelijkheid maar als de grote zaal
helemaal is afgewerkt zijn er meer mogelijkheden. Verantwoordelijke Isabelle Nicque zal
ons op de hoogte houden.
De jeugddienst uit Sint-Niklaas voorziet aanpassing van 2 speelterreinen in onze gemeente.
Na een plaatsbezoek met de dienst mobiliteit, de politie en een afvaardiging van de dorpsraad aan de Nieuwkerkenstraat werd de plaats juist bepaald waar een parkeerverbod
wordt voorzien. Dit geeft de gelegenheid om bij drukke periodes toch beter het verkeer te
laten doorstromen in het nauwste gedeelte van de Nieuwkerkenstraat.

…
Traditiegetrouw komt ook telkens de Sint op bezoek om, naast een aantal gevatte opmerkingen over ons beleid, ons ook te verrassen met wat lekkers.
We ondervinden dat de impact van onze dorpsraad naar het stadsbestuur toe niet te onderschatten is. Het is een belangrijk middel om de verzuchtingen van onze mensen uit
Nieuwkerken door te spelen, en ook interessante informatie te krijgen. Iedere Nieuwkerkenaar is altijd welkom op onze dorpsraad.

adviesbevo
Op een over
leg met de
egdheid do
ve
schepenen
rpsraden
op 29 septe rschillende dorpsrade
m
n
Het stadsb
estuur besc ber werden volgende , de burgemeester en
hou
afspraken ge
een aantal
ners voor d
m
e bespreking wt de erkende wijken dorpsrad aakt.
door de wij
van dossier
en als bevo
k- of dorps
s die betre
orrechte pa
raad verte
Het college
genwoordigd kking hebben op het
van burgem
stadsdeel d rtwordt.
eester en sc
het stadsbes
at
hepenen zi
tuur aanwez
et erop toe
De stad zal
ig is op de
dat een afv
vergaderin
belangrijke
aar
ge
dossiers va
aan de dor
n het stadsb n van wijk- of dorpsra diging van
psraden.
de
estuur in de
De verslage
conceptfase n.
n van de do
rpsraden w
voorleggen
diensten di
orde
ep
De dorpsraa er beleidsdomein zull n doorgespeeld aan d
en
e
d
verschillend
extra te bel kan uiteraard ook brie terugkoppelen aan de
e stadsich
ven sturen
dorpsraad.
aan het co
Wanneer de ten. Onze dorpsraad
lle
doet dat re
ge om bepa
dorpsraden
gelmatig.
alde thema’
worden in
een bepaald vinden dat ze in een
s
la
te
dossier, kun
lende dien
re
fa
se
mee betrokk
st of de bev
nen ze alti
en moeten
jd contact
oegde sche
opnemen m
pen.
et de behan
de-

milieuwerkgroep Nieuwkerken opgericht
Onze milieuwerkgroep wil zich profileren onder de vleugels van de dorpsraad, zo
werd op de start- en verkenningsvergadering van maandag, 27 oktober 2008, verwoord.
Wij beogen om het landschappelijk karakter van Nieuwkerken te behouden en indien
wenselijk te versterken en dit steeds in samenspraak met onze landbouwers en in
overleg met de milieudienst van Sint-Niklaas.
We willen samen het witboek, de doelstellingen van ons gemeentebestuur, raadplegen en bekijken wat nog kan verwezenlijkt worden.
Nieuwkerken heeft een groen karakter en dat willen we graag behouden.
Onze uitstekende wandelwegen willen we maximaal benutten om er bepaalde landschapselementen aan bod te laten komen zoals houtkanten en streekeigen bomen
aanplanten waar dit verantwoord is.
Wij willen voorstellen lanceren tot mogelijke realisaties en waar mogelijk met de
hulp van onze plaatselijke scholen zodat we een breder publiek kunnen sensibiliseren.
Op maandag 15 december 2008 gaf de stedelijke milieuambtenaar ons met kennis van
zaken inlichtingen om een inventaris te maken van datgene wat er al aanwezig is o.a.
rootputten, bolle akkers, wandelwegen … en wat we kunnen helpen realiseren.
Voor verder informatie kan u steeds terecht op de website van de dorpsraad.
Mensen die willen meewerken aan deze werkgroep zijn zeker welkom. Contacteer
daarvoor het secretariaat van de dorpsraad op het nummer 03 776 59 13.

