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1. Overlopen vorig verslag:



Opmerking: wateroverlast ook vastgesteld ter hoogte van Turkijen en op andere
locaties.

2. Toelichting door de Heer Van Peteghem, schepen van openbare werken













Overzicht van de voorbije werken en toekomstige werken in Nieuwkerken.
In synergie met de werken van het rio-project zijn bijkomende aanpassingen en
werken gepland in de Pastorijstraat (aanpassing wegtracé om een volwaardig voetpad
langs beide straatkanten te bekomen). Een voorlopig voorontwerp werd opgemaakt
door de provincie.
Om de wateroverlast ter hoogte van Turkijen en de Meesterstraat op te lossen wordt
een waterbekken voorzien op waterloop 8021, voor de buffering van overtollig
regenwater bij fikse regenval, en dit ter hoogte van de voetbalterreinen in de
Meesterstraat.
Rio-project: de werken zijn gepland in 7 fazen. Voor de plaatselijke middenstand zal
er de mogelijkheid zijn om naar de werfvergadering te gaan om zo dagdagelijks
afspraken te maken omtrent bereikbaarheid. Fasering van de werken is meegegeven,
maar een correcte timing opgeven is moeilijk. De werken zouden om en bij de 400
dagen duren. 1 december is er een informatievergadering ingepland.
Vossekotstraat: werken zijn voorzien, maar door problemen met onteigeningen is er
vertraging.
Uilenstraat: in de volgende legislatuur moet nagegaan worden hoe de Uilenstraat in
een totaalproject kan opgenomen worden, zodat een oplossing ter dege kan uitgewerkt
worden. Vraag in dorpsraad om de grachten en rioolputten op regelmatige tijdstippen
te reinigen om zo de overlast (geurhinder) zoveel mogelijk te beperken.
Vraag dorpsraad: de Boswegel ligt er momenteel slecht bij (o.a. scheve
verlichtingspaal). Schepen Vercauteren heeft een werfbezoek voorzien op 12 oktober
en hierbij wordt ook de toestand van de diverse wegels bekeken.

3. Toelichting door de Heer De Cuyper, schepen van gebouwen, groenbeleid,
logistiek

2.1 Stedelijke basisschool:



Héél wat wensen voor uitbreiding geformuleerd door schoolbestuur.
Vraagstelling rond locatie van de uitbreiding? Op dezelfde plaats, in dit geval stelt zich
het probleem van de aanwezigheid van de bibliotheek. De bibliotheek dient echter
sowieso te verhuizen tijdens de komende werken. De vraag stelt zich om de bibliotheek
naar de toekomst toe te integreren in de nieuwe schoolinfrastructuur of te verplaatsen naar
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een andere locatie (mogelijkheid is onder andere de site ter hoogte van het gemeentehuis,
waar tevens de stedelijke academie gevestigd is).
Vraag naar de dorpsraad om mee na te denken over de geschikte locatie voor de openbare
bibliotheek.
4. Verkeersproblematiek vrije basissschool



Status:
o Kus en rij zone aangelegd;
o Dubbel fietspad aangelegd;
o Leerkrachten doen een inspanning om de ouders te sensibiliseren;
o Ludieke actie van de kinderen;
o Politie heeft mondeling de ouders gewezen op hun parkeergedrag;
o Vraag naar bijkomende parkeergelegenheid is nog lopende. Hiertoe is er ook
interesse vanwege het gemeentehuis en vanwege de academie.

5. Andere / Varia




Werking jeugdraad start terug op 20 oktober
Het stadsbestuur heeft haar antwoorden geformuleerd op de vragen gesteld door de
dorpsraad.
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