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Langs deze weg wenst de voltallige dorpsraad zich te bedanken voor het onaangekondigd
bezoek van de Sint met één van zijn zwarte Pieten. Na het uitdelen van snoepgoed werd de
Sint onder ‘aangepast gezang’ uitgeleide gedaan.
1. Vorig verslag:
Geen opmerkingen.
Opmerking verslag van februari: € 750.000 is niet alleen voorzien voor de Kerk van Nieuwkerken,
maar voor alle kerken van Sint-Niklaas

2. Pastorijstraat : reactie stadsbestuur en provincie:
Na een plaatsbezoek werd beslist dat er geen fietssuggestiestrook aan de andere kant van de
rijbaan komt. Indien er geen auto’s geparkeerd staan zouden de fietsers niet uiterst rechts
kunnen rijden en zou een zeer eigenaardige situatie ontstaan.
De provincie meldt ons, dat zij op vraag van het Stadsbestuur slechts 1 fietssuggestiestrook
aangelegd hebben. Zij zijn wel bereid ook aan de andere kant van de rijweg een
fietssuggestiestrook aan te leggen indien de Stad hiermee akkoord gaat.
De dorpsraad vraagt zich af, waarom er niemand van de dorpsraad uitgenodigd werd voor een
plaatsbezoek. Dan zou trouwens duidelijk geworden zijn, dat het de bedoeling was om
afgebakende parkeerplaatsen aan te leggen, waardoor de situatie er voor de weggebruikers totaal
anders zou uitzien.
Verder moeten wij erop wijzen, dat de dorpsraad voor de start van de werken van Aquafin,
gevraagd had de inrichting van de Vrasene- en Nieuwkerkenstraat ook toe te passen in de
Pastorijstraat. Er werd ons toen verzekerd, dat men hiermee rekening ging houden.
De dorpsraad vraagt dan ook met aandrang, een nieuw plaatsbezoek te organiseren, zodat de
situatie ten gronde kan besproken worden.

3. Jeugdhuis ’t Verschil: vraag naar gebruik grote zaal door andere verenigingen:
Isabelle Nicque stipt aan dat zij niet staan te trappelen om de zaal als vergaderruimte voor andere
verenigingen open te stellen. Er zijn geen tafels en stoelen beschikbaar en het beschikbaar
stellen van de sleutels is niet evident. Bovendien wenst men de nadruk te leggen op de jeugd,
KSA, Chiro enz.
Verder moeten er eerst nog verfraaiingswerkzaamheden verricht worden en moet ook de zolder
nog ingericht worden. De werken zullen nog een drietal jaar duren.
Ook in de toekomst zal dit heel beperkt mogelijk zijn.
Momenteel wordt er ook gewerkt aan een rookruimte, zodat de overlast voor de buren zal
weggewerkt worden.
Door schepen Wouter Van Bellingen werd aangehaald dat h’t Verschil één van de betere
jeugdhuizen is en dat het jeugdhuis de uitbater is en de Stad enkel eigenaar van de infrastructuur
is.
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4. Jeugddienst: aanpassing speelterreinen
1. In de Schommelaerstraat wenst men een mooie kleurrijke houten schommel te plaatsen.
2 terreinen kwamen in aanmerking: een pleintje met elektriciteitscabine op en op het eind van
de straat een terrein met een kapelletje erop.
Na een bevraging bij de buurtbewoners heeft een meerderheid zich uitgesproken voor het
terrein met het kapelletje.
De dorpsraad sluit zich aan bij de keuze van de buurtbewoners.
2. BMX terreintje in de Meesterstraat. Het is de bedoeling om naast het skate terrein enkele
heuveltjes bij te leggen zodat er met BMX kan gereden worden. De dorpsraad gaat ook
hiermee akkoord, maar vraagt wel af te stemmen met de voetbalclub.
Het speelterreintje in de Theofiel Ellegierslaan wordt ook vernieuwd.

5. Parkeren Nieuwkerkenstraat
Tijdens een plaatsbezoek werd overeengekomen om tussen de Meesterstraat en het station extra
uitwijkmogelijkheden te voorzien om de doorstroming van het verkeer te verbeteren. Een eerste
ruimte wordt voorzien aan de bushalte, omdat men daar sowieso niet mag parkeren. Een 2de
mogelijkheid zal voorzien worden in het smalste gedeelte tussen de inrit van een
gemeenschappelijke parking en de verwarmingsinstallateur , over een lengte van ongeveer 32
meter.

6. Schuilhoek – Drielindenstraat:
De dorpsraad wenst de aandacht te vestigen op de zeer slechte staat van het wegdek en dringt
aan op een verbetering ervan. De toestand is ronduit gevaarlijk, te meer daar de baan zeer erg
kronkelt.
Verder zou het kruispunt Drielinden – Schuilhoek beter beveiligd moeten worden. Aanduidingen
met reflectoren in beide richtingen zijn gewenst.

7. Verslag verschillende raden:
Cultuurraad:
Monument op dorpsplein: er waren 2 mogelijkheden ofwel een steen ofwel een monument.
Het college opteert voor een monument, waarbij zij zouden tussenkomen voor 50 % met een
maximum van € 12.500. De rest zal via sponsoring moeten gebeuren. De academie heeft
toegezegd eraan mee te werken en zal tevens een kostenraming maken.
Bij de winkeliersvereniging wordt er nagedacht, hoe dit mee kan gefinancierd worden.
Jeugdraad:
De fuif ‘Back to the future’ was een succes. Volgend jaar wordt er gedacht aan security.
Milieuraad:
Er is budget voor de poelen in Sint-Niklaas + randgemeenten.
De nieuwbouw van de lagere school en de nieuwe bibliotheek krijgen een groen dak.

8. Varia:
-

Aan de afrit van het OCMW zijn de struiken veel te hoog.
Verbodsteken voor vrachtwagens in de kern moet duidelijker zijn.
De stad blijft bij haar standpunt om op Turkyen geen verder voetpaden aan te leggen.
Beschadigingen aan het fietspad op Turkyen, zullen hersteld worden.
De ezelsruggen in de Nieuwkerkenstraat zullen niet geschilderd worden
De boomputten zullen door de aannemer aangevuld worden.
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Volgende dorpsraad gaat door op 4 Februari

Wij wensen iedereen een gezond, vredevol en aangenaam 2009
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