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1. Vorig verslag:
Geen opmerkingen.

2. Schepen Gaspard Van Peteghem, bevoegd voor openbare werken, waterbeheersing,
foren en kermissen:
Veel nieuws viel er niet te rapen, want er is nog niets bekend, behalve de heraanleg van de Uilenstraat die
in 2014 zou uitgevoerd worden. Dit is tevens een project dat in samenwerking met Aquafin wordt
aangepakt.
Hoe de plannen eruit zien is nog niet bekend, maar men wenst wel een dubbel fietspad aan te leggen.
Vermoedelijk wordt het rijvak niet breed, maar worden er uitwijkstroken voorzien omdat
landbouwvoertuigen moeten kunnen kruisen.
Er is dus heel wat ruimte vrij om bomen aan te planten.
De dorpsraad wenst tijdig op de hoogte gebracht te worden wanneer er plannen beschikbaar zijn zodat
eventuele wijzigingen nog aangebracht kunnen worden.
De Entrepot- en de Zonnestraat zullen binnenkort opnieuw geasfalteerd worden.
Wanneer de Godschalkstraat aan bod komt is nog niet bekend.
Het fietspad naar Beveren zal ook verlicht worden, maar daarvoor moeten eerst de elektriciteitscabines
aangepast worden.
Op 10 oktober is er een bewonersinformatievergadering over de verkeersproblematiek in Vijfstraten.
Waarschijnlijk zal het niet meer mogelijk zijn om langs beide kanten van de straat te parkeren.

3. Evaluatie kermis:
Hevige discussie over de datum van de kermis van Nieuwkerken. Volgens de dorpsraad valt de kermis
de
steeds samen met het feest van O.L.Vrouw ten Bos, en dus de 2 zondag van september.
De foorkramers waren blijkbaar ook niet op de hoogte van de gewijzigde datum van de kermis, en hebben
steun gevraagd aan de dorpsraad om hun belangen te verdedigen.
Volgens de schepen heeft hij het gelijk aan zijn kant, ook omdat het samenvallen met de Vredesfeesten
voor moeilijkheden zorgt voor politietoezicht en materiaal.
Kortom verwarring troef.
Om deze discussie voor eens en altijd uit de wereld te helpen, vraagt de dorpsraad om een duidelijke
afspraak want in 2018 zou dit probleem zich kunnen herhalen.
Dus graag duidelijkheid nu.
De budgetten voor de kermissen in de deelgemeenten zullen gelijkwaardig verdeeld worden.
Op de vraag waarom het klompenmonument tijdens de 11 juliviering werd gehuldigd antwoordde de
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cultuurraad, dat de viering er rond werd georganiseerd door de deelculturele raad Nieuwkerken.

4. Zwaar verkeer in de dorpskern:
Om het zwaar vervoer uit de Heihoek en de Nieuwkerkenstraat te weren, dringt de dorpsraad er nogmaals
op aan om de signalisatie te verbeteren. Eens de vrachtwagens de straat ingedraaid zijn kunnen zij nog
onmogelijk terugdraaien. Misschien grotere borden plaatsen.

5. Hervorming van de cultuurraad: toelichting door Ronny De Mulder:
In het kort komt het hierop neer, dat de cultuurraad bestaande uit 250 verenigingen, 15 mensen kiezen
die het bestuur zullen vormen.
10 mensen worden rechtstreeks verkozen en 5 worden gecoöpteerd. Deze gecoöpteerde mensen moeten
geen lid zijn van een vereniging, maar kunnen specialisten zijn op cultureel vlak. Er zal tevens voor gezorgd
worden, dat er een evenwicht is zowel op vlak van gender ( man/vrouw ) jongeren, als op vlak van
geografische spreiding ( vertegenwoordigers uit alle deelgemeenten ).
De verenigingen zullen onderverdeeld worden in 3 secties:
- Sociaal-cultureel werk
- Erfgoed en beeldende kunst
- Muziek, woord en dans.
Het algemeen bestuur: deze 15 mensen zullen de grote lijnen van de cultuur uitstippelen en in de 3
secties kunnen alle specifiek gebonden noden en problemen van de verschillende verenigingen besproken
en opgelost worden.
De deelculturele raden worden een werkgroep van de dorpsraden. Dit geldt ook voor de sport-, jeugd-,
milieu-, verkeer- en seniorenraden. Eénzelfde structuur. Zij worden ook werkgroepen binnen de dorpsraad.
Op 20 November krijgt de dorpsraad een officieel statuut.

6. Verslag verschillende werkgroepen:
Werkgroep cultuur:
Hervorming van de cultuurraad: zie hierboven.
Op 22 december wordt er een kerstmarkt en kerststallentocht georganiseerd in samenwerking met Pasar.
Iedereen welkom.

7. Varia:
-

-

Er komt een nieuwe aangepaste kerstverlichting. Uitleg op volgende dorpsraad
De kerststal op het dorpsplein: stad zou deze niet meer opzetten omdat deze totaal versleten is. Er
was de mogelijke vraag om een Kerststal van één van de wijken daar te plaatsen, zoals deze van de
Berkenhof?
Nieuw straatnaambordje plaatsen in de Meesterstraat.
De bermen worden niet behoorlijk gemaaid.

Volgende dorpsraad op woensdag 6 November
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