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1. Vorig verslag
Geen opmerkingen

2. Jonas Swartelé stelt Hoplr, het buurtnetwerk voor:
Zie PowerPointpresentatie
Vragen en opmerkingen:
- Wij kunnen ons als dorpsraad aanmelden
- Straten aan de rand kunnen kiezen tot welk buurtnetwerk ze willen behoren.
- Er is meestal vlug een antwoord, wanneer je iets post.
- Het is totaal onafhankelijk. Dit werd bij wet vastgelegd. De gegevens kunnen ook niet voor
andere doeleinden gebruikt worden.
- De werknemers worden betaald door de gemeenten.
- De site is goed beveiligd.

3. Werkgroepen:
Sport:
- Op 7 april komt de Ronde van Vlaanderen rond 11 u door Sint-Niklaas. De route kan
geraadpleegd worden op de site van de Ronde.
- Van 29 mei tot 1 juni organiseren Beveren en Sint-Niklaas de Special Olympics.
De vraag naar vrijwilligers is groot. Zij kunnen kiezen uit een ruim aanbod aan taken zoals
verplaatsing van materiaal en atleten, begeleiding van atleten, resto, opkuis, enz..
De openingsplechtigheid heeft plaats in Sint-Niklaas en de sluitingsceremonie in Beveren.
In Nieuwkerken heeft het paardrijden plaats.
Meer info bij de sportdienst.
- Op 18 juni is het Midzomersportdag in ‘Ter Beke’ in Sinaai.
- De Waaslandcross heeft plaats op 21 december.
- Sportinfrastructuurwerken:
- Het dak van de sporthal wordt definitief hersteld.
- Tijdens de vorige legislatuur werd er reeds voorgesteld om de huidige sporthal uit te
breiden. Hiervoor was er geen geld voorzien. Aangezien de huidige infrastructuur volledig
bezet is , stellen we voor om een werkgroep samen te stellen, die een concreet voorstel zou
kunnen uitwerken. Enkele sportclubs zouden hun schouders hieronder kunnen zetten en de
dorpsraad is graag bereid hieraan mee te werken en het initiatief te ondersteunen.
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- Er werd destijds beloofd de fietsstalling te overdekken. Tijdens evenementen zou de
schoolinfrastructuur opengesteld kunnen worden.
- De sportraad wordt vernieuwd.
Het is een stedelijk adviesorgaan.
Iedereen kan zich kandidaat stellen. Een adviescomité selecteert 24 personen. Mensen van
Nieuwkerken zouden zich hiervoor kandidaat moeten stellen.
Er worden ook satelietgroepen opgericht rond voetbal, atletiek, subsidies,..
Seniorenraad:
Lutgard Van Raemdonck ( Okra) maakt deel uit van de adviesraad.
Stramien:
Is ook een open vergadering geworden, waar iedereen naartoe kan komen.
Binnenkort wordt er een uitspraak gedaan over het mooiste plekje van Nieuwkerken.

4. Varia:
- De Kerkwegel is glad.
- Het fietspad in de Vrasenestraat ligt er slecht bij. Er worden nieuwe nutsvoorzieningen
aangelegd, en daarna wordt het fietspad opnieuw aangelegd.
- Het raamwerk van het Oud Gemeentehuis is in slechte staat. Dringend oplapwerk is nodig.
- De kleine wegel naast de kerk wordt als sluipweg gebruikt om door te steken naar de
Vrasenestraat.
- De verkeerswerkgroep komt samen op 20/2
- De Noordkant van Nieuwkerken wordt niet bediend door het openbaar vervoer. Kan
hiervoor een belbus ingelegd worden.
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