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1. Overlopen vorig verslag:








Tom Speleman van de dienst communicatie (stad Sint-Niklaas), verzameld
antwoorden op vragen van vorige dorpsraden. Eerstdaags zou dit gecommuniceerd
worden.
Distels Peperstraat : tip werd doorgeven aan de groendienst wanneer distels woekeren
– wordt in ieder geval aangepakt maar die plaats was nog niet in het vast programma
van de groendienst opgenomen.
2 groene zones in Kerkwegel, omgeving verkaveling Kalverweide die niet
onderhouden worden: was reeds in augustus meegedeeld aan meldpunt stadsbestuur
die het doorspeelde aan de dienst milieu. Dit zou de taak zijn van de verkavelaar van
de Kalverweide; de 2 zones zijn sinds begin november in orde gebracht.
Onderhoud bermen wegels: er is het bermdecreet dwz. dat de bermen niet voor een
bepaalde datum mogen gemaaid worden. Ze worden wel 2 maal/jaar gemaaid.
Skateplein : nà advies sportraad definitieve beslissing omtrent inplanting. Enkel FC
Nieuwkerken vindt een inplanting ter hoogte van de voetbalterreinen in de
Meesterstraat geen goed idee.

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

2.1 Overzicht diverse projecten Nieuwkerken-Waas:




“Rio-projecten”: werken Aquafin en vernieuwing dorpskern. Einde dit jaar gaat 1ste fase
van de werken in aanbesteding. Uiteindelijk doel van de werken is te komen tot
gescheiden waterafvoer (regen- en afval water) en waterzuivering.
Nieuwkerken-Oost: werken aan de waterwegen en aanleg fietspad, langsheen de spoorlijn,
naar Beveren.
Werkgroep Nieuwkerken komt op 8 november samen en bespreekt de noodzakelijke
werken ter hoogte van de Meesterstraat & Wallenhofwijk (status opmaken en nagaan wat
wanneer dient te gebeuren). 1ste prioriteit zijn de nodige herstellingen aan de voetpaden.

2.2 Vragen dorpsraad:
 Uilenstraat:
Op sommige plaatsen riolen en op andere geen. Een oplossing kan er enkel komen via een
totaalproject dat ten vroegste bij een volgende legislatuur kan opgenomen worden. Wat
betreft de putten aan de zijkant van de rijweg. Er zal via een nieuw procédé (kombinatie van
frezen, vermalen en walsen) getracht worden de zijkanten te verharden op een duurzame
manier. Opmerking gemaakt omtrent de hoogte van de aanwezige verkeersdrempels. Deze
liggen vrij hoog.
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Pastorijstraat:

Duidelijke vraag van de dorpsraad om het wegprofiel van de Pastorijstraat aan te passen bij de
komende werken zodat voetpaden gelijkmatiger verdeeld zijn over beide wegzijden.
Momenteel beschikt huizenrij aan linkerzijde, rechtover het ‘oude verschil’, slechts over een
héél smal en gevaarlijk voetpad. Schepen van Peteghem liet weten dat dit mogelijk is, maar
dat hiertoe de rooilijn ter hoogte van het ‘oude verschil’ nog dient aangepast te worden.
Verdere opvolging is gewenst en wanneer aannemer gekend is zal schepen van Peteghem
terug contact opnemen met de dorpsraad.


Zonnestraat-Schommelaarstraat:

Info rond aanleg voetpaden in nieuwe verkaveling (door deel inwoners gewenst, door een
ander deel niet). Aanleg voetpaden onderdeel van de aanbesteding en moet uitgevoerd
worden. Opmerking gemaakt dat bij de inplanting van nieuwe verkavelingen te weinig
aandacht gaat naar de infrastructuur van de omliggende straten die de bijkomende
verkeersdrukte van de nieuwe verkaveling dienen op te vangen.
3. Toelichting STRAMIEN (door Firmin De Beleyr)

3.1 Inleiding
 Stramien = Stedelijke Raad voor Milieu en Natuur. Stramien staat los van de milieudienst
van de stad Sint-Niklaas.
 Doel: adviezen geven aan het bestuur, vb: herinirchting van wegel, linieputten 
visputten, knuppelpad enz.
 1-Maal per jaar wordt de jaarwerking voorgesteld (wat is er uiteindelijk verwezenlijkt).
 Milieuraad zit tweemaandelijks samen (onpare maanden) en dit op de 2de dinsdag van de
maand. Locatie: trouwzaal stadhuis, tijdstip: 19:30h. Volgende 12 januari 2005.
 Er wordt ook voor Nieuwkerken een milieubeleidsplan uitgezet (GNOP: Gemeentelijk
Natuur Ontwikkelingsplan).
3.2 Vertegenwoordiging & communicatie
 Momenteel is Nieuwkerken niet vertegenwoordigd binnen STRAMIEN. Vraag naar
vertegenwoordiging.
 In de toekomst zijn héél wat projecten voorzien. Vragen van dorpsraad kunnen naar
Stramien gecommuniceerd worden en een wisselwerking dient tot stand gebracht te
worden (via Firmin De Beleyr). Verdere opvolging is vereist.
4. Andere / Varia




Geluidshinder gesignaliseerd door een groep motorrijders die elke zondagmorgen (8-9
uur) door de diverse wegels in Nieuwkerken crosst.
Busdienst Nieuwkerken (vertrekkende aan het station): momenteel vertrekken tijdens de
daluren de busdiensten in beide richtingen gelijktijdig. Indien deze gespreid, gescheiden
worden in de tijd zou er in plaats van elk uur, om het half uur een bus naar Nieuwkerken
kunnen vertrekken. Vraag dorpsraad om vertrektijdstip van de buslijnen te scheiden zodat
frequentie tijdens de daluren verdubbeld wordt.

5. Planning

Volgende dorpsraad 1 december 2004, 20:00 h in de gemeenteschool.
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