Verslag Dorpsraad van 28/04/2004
Aanwezig: Bart Merckx, Eric Van De Merlen, Julien Ghesquiere, Werner Fouquaert, Herman
De Bock, Kris Boel, Stefaan Himpens, Gino Wielandt, Oswald Opgenhaffen, Georgette
Valaert, Agnes Van Hove, Patrick Geerinck, Franki De Prekel, Mario Pieters, Katrien Van
Goethem, Gerty Peeters, Pierre Gilliot, Jeanine De Boever, Simonne Valaert, Lea Van
Schoor, Jan Boel, Jan Buytaert, Edmund Hereman, Rik Dhollander, Chris Wielandt, Eric Van
Duysse, Ignace Vervaet, Gerda Boel, Dirk Viroux, Yves De Weirdt, Daniel Grumiau, Marc
Van Beeck, Dirk Van Der Stock, Guy Van Heysbroeck, Henri Van Royen, Marcel Kinet,
Cecile Boel en Bert Schenkels
De oprichting van de dorpsraad vloeit voort uit het WITBOEK van Sint Niklaas, waarin de
wens werd geuit om een dorpsraad op te richten.
Het initiatief is dan gegroeid uit de deelculturele raad van Nieuwkerken, waar een werkgroep
opgericht werd om deze vergadering voor te bereiden.
Aan de hand van werking van de dorpsraden van Sinaai en Belsele wordt uitgelegd, hoe een
dorpsraad er mogelijk kan uitzien.
Volgende doelstellingen werden vastgelegd:
-

Het is een open vergadering waar iedere Nieuwkerkenaar kan aan deelnemen.
Niet partij-politiek 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 maand ( behalve juli en
augustus), samen te komen om 20 u in de refter van de Stedelijke Basisschool. (02/06,
01/09, 06/10, 03/11, 01/12)
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.
Volgende personen gaven zich op om toe te treden tot de kerngroep:
Patrick Geerinck, Georgette Valaert, Katrien Van Goethem, Yves De Weirdt, Chris Wielandt,
Marc Van Beeck, Marcel Kinet, Dirk Van Der Stock, Cecile Boel, Gino Wielandt, Oswald
Opgenhaffen en Bert Schenkels
De eerste vergadering van de kerngroep gaat door op 10/05 om 20 u in het oude
gemeentehuis Ten Bos in Nieuwkerken.
Verder kwamen er nog verschillende voorstellen naar voren:
- hoe gaan we communiceren ? Alle aanwezigen krijgen een verslag van de vergadering.

Er werd voorgesteld om de pers uit te nodigen, die dan verslag kunnen uitbrengen in het
regionaal nieuws van hun krant.
Er wordt contact opgenomen met de eigenaar van de website: www.nieuwkerken.be om te
kijken of we deze site niet zouden kunnen overnemen, vermits ze niet meer actief is.
- Problematiek van heraanleg en nieuwe verkeerssituatie in de dorpskern.
Er werd beslist een werkgroep verkeer op te richten om te peilen naar de verschillende
mogelijkheden en opties. Iedere Nieuwkerkenaar zal via een rondschrijven uitgenodigd
worden op een open vergadering van de werkgroep verkeer. De vergadering heeft beslist een
inspraakvergadering te beleggen op dinsdag 18 mei om 20 u in de refter van de Stedelijke
Basisschool.
- Problematiek van de ruilverkaveling, waarbij blijkbaar bouwafval zou gestort worden
samen met grond.
- Jaarlijkse actie rond 11.11.11
- Samenstellen van een volledige lijst van alle verenigingen, die actief zijn in Nieuwkerken.
Agenda dorpsraad 2 juni:
-

-

goedkeuring vorig verslag
taakverdeling
stand van zaken voor wat betreft de verkeersproblematiek
Verslag werkgroepen: sportraad
Jeugdraad
Deelculturele raad
milieuproblematiek

