Dorpsraad Nieuwkerken: Gemeenteraadsverkiezingen 2006
De samenwerking tussen het Stadsbestuur en de dorpsraad wordt als zeer positief ervaren en wij wensen ook,
dat dit met het nieuwe bestuur het geval zal zijn.
De dorpsraad wil een coördinerende rol spelen tussen de verschillende stromingen, geledingen en wensen van
onze dorpsgenoten en het Stadsbestuur.
Verder wensen wij, dat bij de uitwerking van nieuwe projecten rekening zal gehouden worden met de
werkgroepen, die in dit verband zullen opgericht worden en dat er tevens informatievergaderingen zullen
georganiseerd worden.

1. Politie & Brandweer
Rol en beschikbaarheid van de wijkagent:
De wijkagent is momenteel enkel aanwezig in het gemeentehuis op donderdagvoormiddag. Een grotere
bereikbaarheid is gewenst. Het zou mogelijk moeten zijn om een afspraak met de wijkagent te maken. Tevens
is een grotere zichtbaarheid van de wijkagent in het dagelijks straatbeeld gewenst (o.a. aan de
schoolpoorten) en wordt verwacht dat de wijkagent op zijn minst reageert op zichtbare overtredingen, ook
wanneer deze niet kaderen binnen zijn specifieke opdracht (bijv. controle vrachtverkeer in de
Nieuwkerkenstraat).
De wijkagent moet maximaal betrokken zijn bij de activiteiten in zijn wijk en een actieve rol spelen bij wijkspecifieke probleemsituaties (bijv. de lokale verkeersproblematiek, fiets-diefstallen station) en moet hieraan de
nodige tijd en prioriteit kunnen geven.

2. Verkeer & Wegenwerken
Een aantal straten zijn dringend aan heraanleg en herinrichting toe:
1.

Uilenstraat, Godsschalkstraat, Zonnestraat, Vrouweneekhoekstraat en Vossekotstraat: de nood aan
herinrichting is reeds op meerdere dorpsraden aan bod gekomen. Er is dringend nood aan een
volwaardige riolering , herinrichting van de rijweg en de aanleg van fietspaden.

2.

Op kleinere landwegen de uitbouw van uitwijkstroken (zoals momenteel op het grondgebied van
Beveren gebeurt).

Verkeersveiligheid:
1. Vijfstraten: de doorgang ter hoogte van Vijfstraten wordt massaal door de fietsende schoolgaande jeugd
gebruikt en is op zijn minst fietsonvriendelijk. De huidige infrastructuur eist op geen enkele manier een
plaats voor de fietser op en geeft op geen enkele wijze aan dat fietsers deel uitmaken van de drukke
verkeerssituatie. Enkel de uitgebreide aanwezigheid van de fietsers zelf maant automobilisten aan tot
een aangepast rijgedrag.
Er is tevens een structureel probleem, nl. auto’s komende van Nieuwkerken en die rechts moeten
afslaan kunnen dit tijdens het spitsuur bijna niet o.w.v. het massale aantal fietsers.
2. Peperstaat & Gyselstraat: fiets-suggestiestroken kunnen in deze straten nabij de vrije en stedelijke
basisschool de aanwezigheid van de fietser meer accentueren en automobilisten wijzen op hun
aanwezigheid en een aangepast rijgedrag.
3. Parkeermogelijkheid aan de school O.-L.-Vr-Ten Bos voorzien. Wij verwijzen hiervoor tevens naar de
inplanting van de nieuwe bibliotheek, die tevens de behoefte tot parkeermogelijkheid zal doen ontstaan.

3. Groen, Milieu & Huisvuil
Algemeen gesteld, vragen wij aandacht voor een propere gemeente, zonder zwerfvuil. Wij stellen voor jaarlijks
een opruimactie te organiseren waaraan ook een beloning verbonden is en tevens acties voor een grotere
bewustmaking van de problematiek.

Onderhoud wegels:
Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen verbindingswegels en dorpswegels.
• Verbindingswegels: dit zijn druk gebruikte wegels door fietsers en voetgangers en dienen daarom op
een duurzame wijze verhard te zijn (bijv. met klinkers). De wegel Turkyen-Wallenhof is een dergelijke wegel
waar nood is aan een duurzame verharding.
• Dorpswegels: veelal authentieke wegels met een sterk landelijk karakter. Dit landelijk karakter dient
behouden te worden vandaar eerder verharding met dolomieten of vergelijkbare materialen, eerder dan met
klinkers.

De onderhoudsfrequentie van de wegels dient zeker behouden te worden.
Wij stellen tevens een vernieuwingsfrequentie van 2 wegels per jaar voor.
Verfraaiingswerken:
Er moet veel meer aandacht aan besteed worden, bvb. hoek Drielindenstraat en Schuilhoek verfraaien door
aanplanting van een aantal struiken & bomen. Aanplantingen van streekgebonden bosgoed langsheen wegen en
wegels kunnen een meerwaarde creëren op het vlak van natuurbehoud en herstel van het typische landschap.
Natuurbehoud:
In Nieuwkerken zijn nog een aantal typische waardevolle landschapselementen terug te vinden: de bolle akkers
(o.a. ter hoogte van de Mulderstraat), de bomenrijen van Canadapopulieren langsheen landbouwpercelen en een
aantal vlasrootputten. Deze typische landschapselementen verdwijnen meer en meer en het behoud en herstel
ervan dient maximaal gestimuleerd te worden door:
1. Bij infrastructuurwerken de aanplanting van deze typische landschapselementen maximaal te voorzien,
waar mogelijk;
2. De nog aanwezige landschapselementen te bewaren door beheersovereenkomsten met de plaatselijke
landbouwers aan te gaan;
3. Bij ingrepen in de ruimtelijke structuur, zoals ruilverkavelingen, het behoud en herstel van waardevolle
landschapselementen een rol van betekenis te laten spelen.
4.

Boselementen behouden en indien mogelijk uitbreiden.

Trouwens in het Ruimtelijk Structuurplan van Sint-Niklaas staat vermeld dat Nieuwkerken een sterk
gegroepeerde bebouwde kern heeft met daar rond een agrarisch gebied met bolle akkers en mooie bomenrijen,
die helaas meer en meer aan het verdwijnen zijn.

Onderhoud beken en grachten:
Regelmatig onderhouden van de beken en grachten, maar ook de controle dat dit werkelijk ook gebeurt. In dit
verband moet een overleg opgebouwd worden met het polderbestuur.
1. De slibfractie niet langsheen de grachten laten liggen, maar afvoeren en verwerken, zeker de vervuilde
slibfracties.
2. Verbeterde kwaliteit van het oppervlaktewater nastreven door een concreet beleid. Ondermeer door het
aanleggen van gescheiden rioleringen en door zuivering van de afvalwaterfractie.

Huisvuil:
1. De huidige vuilniszakken passen niet op de standaard toestellen voor vuilniszakken (onvoldoende
breed) en de kwaliteit van de sluiting laat dikwijls te wensen over. De kwaliteit van de vuilniszakken
kan beter.
2. Het verwijderen van zwerfvuil dient meer aan bod te komen. De problematiek moet op de agenda van
de stad komen en aangepakt worden.
3. De wekelijkse frequentie van afvalophaling moet beter gegarandeerd worden. Problematiek van de
feestdagen + de maandagen volgend op een feestdag.
4. Plaatsen van vuilbakken + rustbanken verspreid over het dorp.

4. Bouwen & Wonen
-

Behoud van het nog aanwezige waardevol erfgoed maximaal nastreven. Een voorbeeld hiervan is het
behoud van de voorgevel van het concierge-gebouw bij de vernieuwing van de Stedelijke Basisschool.

-

De verdere ontwikkeling van het Wallenhof voor sociale woningbouw.

5. Sport:
-

Vraag naar aanleg van de nodige infrastructuur voor recreatief gebruik. Dus voor niet-club gebonden
activiteiten. Mogelijkheid tot inrichting van klein basketbal pleintje, pétanque…
Veiligheidsprobleem: parkeerproblematiek bij thuiswedstrijden van F.C.N. Sint-Niklaas.
Verkeersoverlast. Vraag naar extra politietoezicht.
Zwembad: 1 gratis zwembeurt per jaar voor de jeugdbewegingen + goedkoper tarief voor de inwoners
van Groot Sint-Niklaas, zoals dat in andere gemeenten ook het geval is.
Alle sporthallen zijn volledig uitgeboekt. Daarom is er nood aan extra sporthal voorzieningen.
In het speelbos aan het Hazepad: plaatsen van banken + vuilbak
Vraag voor ruime vergoeding voor gebrevetteerde jeugdtrainers en recreatieve sportclubs.

6. Cultuur:
-

-

Heemkundige kring: heel tevreden met vestiging, maar zouden graag ruimtelijk uitbreiden.
Deze extra ruimte is noodzakelijk voor het museum, het archief en om te vergaderen.
De nieuwe bibliotheek moet een uitgebreid aanbod aan boeken bieden en zou ingepland worden aan
het nieuwe gemeentehuis. Er zou tevens parkeergelegenheid voorzien worden. Er werd ook voorgesteld
om in de bibliotheek extra ruimte te voorzien om tentoonstellingen te organiseren, of vergaderruimte of
om andere kleine activiteiten te laten doorgaan.
Beeldende Kunst: voorstel om op het kerkplein in het kader van de heraanleg een ‘monument te plaatsen,
dat herinnert aan het ontstaan van Nieuwkerken. Rond een boom zitbanken in vorm van veelhoek.
Materiaal nog te bepalen. Kan door werkgroep uitgewerkt worden.
Beter onderhoud en herstel van het Klompenmonument.
Onthaal inwijkelingen. Wij vragen aan het toekomstig Stadsbestuur om een folder van Nieuwkerken
mee te geven met o.a. informatie over de dorpsraad, de bibliotheek, de verenigingen…

7. Onderwijs
1.Vrije  stedelijke basisschool:
1. Beide scholen dienen op een gelijkwaardige manier behandeld te worden voor het aanprijzen van de
beide netten.
2. De samenwerking tussen beide scholen moet bevorderd worden.
3. De uitbreiding van de scholen moet afgestemd zijn op de demografische ontwikkeling.

2. Muziekonderwijs:
Momenteel kan in Nieuwkerken enkel de 2 eerste jaren muziekonderwijs gevolgd worden. De mogelijkheid
nagaan om dit uit te breiden tot en met het vierde jaar muziekonderwijs.

8. Jeugd
De Dorpsraad steunt het memorandum dat de Jeugdraad bezorgd heeft aan de verschillende politieke
Partijen. Een aantal punten hieruit:


jeugdwerking actief ondersteunen (voor Nieuwkerken specifiek de vraag naar een half- of voltijdse
vrijgestelde);



een masterplan infrastructuur uitwerken;



ruimte voor de jeugd (o.a. in elke deelgemeente een fuifzaal voorzien);



inspraak van de jeugd bij de inrichting van speelruimte;



groene ruimte



meer toegankelijk bos



Beter onderhoud van de bestaande structuren.



Jeugdwebsite;

- Het huidige speelbos wordt slecht onderhouden. Vraag naar een regelmatiger en beter onderhoud.

9. Seniorenbeleid
1.

Bejaardenzorg:
1. Alle bejaardentehuizen in Groot Sint-Niklaas moeten voorzien in een minimum aan comfort voor
hun bejaarden o.a. douche met klapstoel, toilet, op iedere kamer.
Indien dit het geval is, zullen er minder bejaarden uit andere deelgemeenten naar
hier komen. Trouwens, mensen uit Nieuwkerken dienen bij voorkeur hier in
Nieuwkerken naar het bejaardentehuis te kunnen. Dit dient meer de regel te zijn.
2. Vraag naar een aantal bijkomende bejaardenwoningen.

2.

Recreatie & ontspanning:
Er is behoefte aan een seniorenhuis, een ontspanningscentrum voor senioren dient geëvalueerd te
worden. Dit kan eventueel ingepland worden in de buurt van de nieuwe bibliotheek.
Het project “Senioren voor senioren” terug opstarten. Dit houdt in dat senioren die behoeftig zijn,
ingelicht worden door andere senioren, welke tegemoetkomingen ze van de Stad kunnen krijgen.
Inplanting van enkele rustbanken verspreid over het dorp.

10. Algemeen Bestuur en Bevolking:
-

Over het algemeen is er een goede dienstverlening;
Vereenvoudiging van het papierwerk voor het aanvragen van subsidies moet mogelijk
zijn.
- Het ‘meldpunt’ meer promoten.

11. Werkgelegenheid:
-

Wij zijn een woongemeente en dit moet gerespecteerd worden.
Een kleine ambachtelijke zone is dus voldoende.

12. Economie & Financiën:
-

Wij opteren voor een zuinig beleid en een goed beheer van de financiën, zodat de
belastingen zeker niet stijgen.
Promotie van de website van de Stad om het aanvragen van formulieren via
electronische weg te bevorderen.
Hoe wordt de ambachtelijke zone aan de Heihoekstraat – Ster ( Citroën-garage ) ingericht en
uitgebouwd en wanneer. Wordt daar het nieuwe containerpark voorzien ?

13. Winkelen en horeca:
-

Voorstel om na de werken in de Nieuwkerken- en de Vrasenestraat een feestweekend te organiseren in
samenwerking met de zelfstandige ondernemers en het Stadsbestuur.
Geen betalend parkeren in Nieuwkerken.
Kan de middenstand ( de bakkers, beenhouwers …) een actie organiseren,
‘met fietsgerinkel naar de winkel’ ?
De vraag om de ‘Centrummanager’ ook voor alle deelgemeenten te laten werken om
de werking van de plaatselijke middenstand te bevorderen.

