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1. Overlopen vorig verslag

Geen opmerkingen.
2. Toelichting 11.11.11 actie

Toelichting door Femke Vanstappen. Volgende activiteiten vinden plaats:
 Een wijndegustatie (datum nog te bepalen);
 Een etentje op zaterdag 8 november (in de refter van de stedelijke basisschool);
 Het ophalen van de enveloppen op 11 november met als start/vertrekpunt het
dorpsplein van Nieuwkerken.
Info is terug te vinden op volgende website: 11.nieuwkerkenwaas.be
3. Opmerkingen Heraanleg Pastorijstraat

Op de dorpsraad van 6 juni 2007 werd aan de heer Kris Van der Coelden de vraag gesteld om
bij de herinrichting van de Pastorijstraat zeker dezelfde materialen, dezelfde afwerking,
dezelfde indeling en groenvoorzieningen aan te brengen als in de voorheen vernieuwde
Vrasenestraat. Dit werd tot ongenoegen van de dorpsraad niet gerealiseerd.
Bij de herinrichting van de Pastorijstraat werd ook slechts langs één straatkant een
fietssuggestiestrook aangebracht. Als reden werd aangegeven dat de breedte van de weg
ontoereikend is. Meting heeft echter uitgewezen dat dit niet zo is. De Pastorijstraat is 10 cm
breder dan de Nieuwkerkenstraat waar wel parkeerstroken en twee fietssuggestiestroken
aangebracht werden. De dorpsraad zal daarom aan het stadsbestuur de vraag stellen om alsnog
parkeerzones af te lijnen en een tweede fietssuggestiestrook aan te brengen. Belangrijk
hieromtrent is de melding dat de aanwezige fietssuggestiestrook langs één straatkant
verwarrend is en er reeds vastgesteld is dat verschillende personen ze foutief als een
tweerichtingsfietsstrook geïnterpreteerd hebben (spookfietsers).
Een bijkomende bekommernis is dat ter hoogte van het gemeentehuis waar de fietsers op de
weg komen (einde fietspad) een onvoldoende duidelijke aanduiding voor automobilisten werd
aangebracht zoals eveneens indertijd gevraagd door de dorpsraad. De dorpsraad vraagt om
ook dit bij te sturen (reflectoren op wegdek voorzien, of andere).
4. Beleidstoelichting door OCMW voorzitter Jef Foubert

Het OCMW-beleid is de voorbije 20 jaar sterk gewijzigd en deze evolutie kan als volgt
samengevat worden:
1. het OCMW trekt zich steeds meer terug uit de gezondheidszorg. Een voorbeeld
hiervan is de fusie van de ziekenhuizen.
2. Er is een versterking op het vlak van:
 tewerkstellingsbeleid (het activeringsbeleid is uitgebreid);
 de sociale economie, beleid naar mensen toe wiens capaciteiten onder de
verwachtingen van de werkgevers liggen;
 woonbeleid, met ondermeer de oprichting van een sociaal huurkantoor.
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3. Een grotere diversiteit op het vlak van bejaardenzorgbeleid: service flats, thuishulp,
dienstencentrum enz. En het uitsplitsen van de zorg- en woonfunctie.
De huidige legislatuur is een investeringslegislatuur. Het zorgstrategisch plan, dat in de
vorige legislatuur opgemaakt werd, wordt in deze legislatuur concreet gerealiseerd.
Voor Nieuwkerken betekent dit:
 de uitbouw van een dienstencentrum aansluitend aan het rusthuis;
 de aanzet voor de realisatie van bijkomende seniorenwoningen aangrenzend
aan het rusthuis.
Het rusthuis in Nieuwkerken behoudt zijn huidige kwaliteitsvolle keuken. De keuze tot
overschakeling naar de koude lijn keuken stelt zich voor Nieuwkerken momenteel niet.
5. Antwoord van het stadsbestuur op gestelde vragen








Turkyen: de vraag voor een voetpad werd negatief beantwoord door het stadsbestuur.
De dorpsraad blijft vragen om naar de toekomst toe minimaal budget te voorzien voor
een voetpad langs minstens één straatkant.
Rode Aardestraat: aan de eigenaar wordt gevraagd om de vernielde bomen opnieuw
aan te planten.
Nieuwkerkenstraat:
o ter hoogte van het dorpsplein zullen wegmarkeringen aangebracht worden om
de toe-/uitgang naar het dorpsplein te vrijwaren bij file, druk verkeer;
o de ezelsruggen zullen niet geschilderd worden. De dorpsraad blijft vragen om
dit toch te doen omdat bij valavond, minder goede zichtbaarheid, inwoners
geregeld over deze ezelsruggen struikelen (hiervan is melding gemaakt door
meerdere inwoners);
o het gebruik van afgelijnde parkeerstroken ter hoogte van de versmalling wordt
bekeken, een plaatsbezoek wordt ingepland. Opmerking dorpsraad: graag de
situatie op de spitsuren evalueren wanneer zich effectief het probleem van
gevaarlijke manoeuvres en een verstrikte verkeerssituatie stelt.
Vuurwerk: er wordt niet langer een vuurwerk ter afsluiting van de kermis
georganiseerd. De dorpsraad betreurt deze beslissing en vraag op zijn minst een
evenwaardig alternatief (klank & lichtspel of andere). Er zijn kritische bemerkingen
ten overstaan van dit afschaffen. Het blijft moeilijk aanvaardbaar dat vuurwerk in de
volgebouwde stadskern van Sint-Niklaas blijkbaar wel kan.

6. Verslag raden

6.1 Sportraad:
 De vraag naar realisatie van een loopcircuit rondom de voetbalterreinen van Nieuwkerken
is lopende en wordt ondersteund door het stadsbestuur, maar er zijn nog een aantal
knelpunten.
 Het subsidiereglement voor sportverenigingen is aangepast. Er wordt hieromtrent een
infoavond opgericht (donderdag 11 september).
6.2 Cultuurrraad:
 Uitnodiging voor het “vrije kunstsalon”.
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7. Varia




Turkyen: de gekleurde slijtlaag van het fietspad is kapotgereden en ter hoogte van de
werken ligt het fietspad vol slijk.
Werkgroep milieu: Zeven mensen hebben hiervoor interesse getoond en er zal in de nabije
toekomst een eerste bijeenkomst worden ingepland.

EINDE
- Volgende dorpsraad op woensdag 1 oktober -
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