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1. Overlopen vorig verslag:



Geen opmerking.

2. Project “Dorp in Zicht” : status

De haalbaarheid van het project (70% participatie van de inwoners bij het invullen van de
vragenlijsten) is de grootste bekommernis. Over de mogelijke toegevoegde waarde is er
eensgezindheid, maar het project organisatorisch verwezenlijkt krijgen is de grote uitdaging.
Er zal getracht worden om de verschillende wijkcomités (9 in totaal) in te schakelen bij de
uitvoering van het project. Deze wijkcomités dekken wel niet het volledige grondgebied af. In
het slechtste geval wordt het project gerealiseerd voor een beperkter grondgebied.
Sowieso wordt het initiatief genomen om van start te gaan. Een voorwaarde is wel dat het
stadsbestuur logistieke ondersteuning geeft, o.a. door de mogelijkheid te verlenen om de
vragenlijsten te copiëren.
Verdere planning:
 Eén van de volgende dorpsraden de wijkcomités uit te nodigen op de dorpsraad.
3. 2007 ‘EEN NIEUW WERKINGSJAAR’

‘Brainstorming’ rondom mogelijke onderwerpen voor de dorpsraden 2007:
 voorstelling ‘Witboek’ van de nieuwe meerderheid in februari en terugkoppeling via
de dorpsraad. Wat zijn de punten die Nieuwkerken aanbelangen en in hoeverre wordt
concreet ingespeeld op de punten van het memorandum van de dorpsraad;
 de wetgeving omtrent vrijwilligerswerk is gewijzigd. Sessie organiseren waarin dit
verder toegelicht wordt;
 afwisselend de nieuwe schepenen uitnodigen om hun beleid toe te lichten;
 uitnodigen van anderen zoals De Lijn, OCMW, Provincie, maatschappijen die
voorzien in de nutsvoorzieningen, enz. Info geven is de doelstelling hier.
4. Plannen Stedelijke Basisschool

Tweede week december finaliseren van de plannen. Vervolgens start het doorlopen van een
goedkeuringsprocedure.
Planning is te starten september 2007.
5. Rio-project




Er is in de voorbije maand bij uitvoering van de werken een probleem geweest met
onstabiele ondergrond (‘kwelm’) in de Vrasenestraat.
Rio-project: vraag van de dorpsraad om de fundamenten van de kapel van 1635 op het
dorpsplein zichtbaar te maken via bijvoorbeeld gekleurde klinkers. Op deze manier wordt
een blijvend souvenir van de historische achtergrond in het straatbeeld weergegeven.
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Meesterstraat: gevaarlijke situatie ter hoogte van het fietspad dat vanuit de
Nieuwkerkenstraat de Meesterstraat indraait. Correctie gewenst.
Opmerking: de straatdoorgang aan de spoorweg is smal, moeilijk te nemen. Is dit OK?

6. Verslag raden

6.1 Sportraad:
 Nieuwkerken is weinig vertegenwoordigd in de sportraad. Elke discipline wordt
vertegenwoordigd in de sportraad en men kan zich voor een bepaalde discipline kandidaat
stellen. Men kan zich ook als zelfstandige kandidaat stellen. Deskundigen kunnen
gecoöpteerd worden. De kandidatuur kan gebeuren via de sportdienst.
 De verdere vertegenwoordiging vanuit Nieuwkerken door Rik Dhollander werd door de
dorpsraad positief onthaald.
6.2 Cultuurrraad:
 Nieuwe cultuurraad: geen nieuwe kandidaturen bij de dorpsraad binnengekomen.
 De dorpsraad vraagt unaniem aan Dirk Maris om onze vertegenwoordiger te zijn in de
Stedelijke Cultuurraad. Dirk aanvaardt dit.
 Bezinning gevraagd over een nieuw profiel voor de cultuurraad.
6.3 Stramien:
 Open vergadering plaatsgevonden, maar er kwamen weinig punten aan bod die specifiek
Nieuwkerken aanbelangen. De aanplanting van bomen langsheen wegen werd voor
Nieuwkerken wel geconcretiseerd.
 Binnen Stramien wordt Nieuwkerken eigenlijk nogal stiefmoederlijk behandeld en komt
slechts miniem aan bod. De aandacht situeert zich vooral op de deelgemeenten Sinaai en
Belsele. Nochtans heeft Nieuwkerken ook zeker een aantal waardevolle typische
landschapselementen, maar Nieuwkerken is ondervertegenwoordigd. De vraag stelt zich
of het niet de moete loont om vanuit Nieuwkerken een plaatselijke milieugroepering op te
richten om de plaatselijke belangen beter te behartigen.
7. Varia





De dorpsraad wil Hilaire, Jeanine en Henri bedanken voor hun vertegenwoordiging in de
gemeenteraad van de voorbije legislatuur.
De Sint was aanwezig, zijn pieten niet. De pieten waren ‘overwerkt’!
Walo: omdat de Vlasbloemstraat met de Nieuwjaarscorridor moest vrijgehouden worden
voor het doorgaand verkeer kon deze loopwedstrijd niet doorgaan. De vraag om op 1 mei
de loopwedstrijd te kunnen houden zal normaal gesproken geen probleem meer geven,
indien de werken normaal volgens planning kunnen doorgaan.

EINDE
- Opgelet volgende dorpsraad uitzonderlijk op
maandag 5 februari -
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