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1. Overlopen vorig verslag

Geen opmerkingen.
2. Wateroverlast Nieuwkerken

Al bij al is de wateroverlast in Nieuwkerken meegevallen en zijn er geen grote schadegevallen
te melden. Het overstromingsgebied ter hoogte van de Zeveneekhoekstraat en Poelstraat stond
wel volledig onder water (er werd een technisch probleem gemeld: verstopping sluis
Schuilhoekstraat).
3. NMBS

Vermindert treinaanbod Nieuwkerken
De nieuwe dienstregeling is nadelig voor Nieuwkerken. In Nieuwkerken zal geen P-trein
meer stoppen terwijl in Beveren met de nieuwe regeling 2 treinen kort na elkaar stoppen. Een
dossier werd door het stadsbestuur overgemaakt aan de NMBS met de vraag om een gesprek
en de mogelijkheid om voorstellen tot verbetering uit te werken.
Op de dorpsraad was er een sterk ongenoegen over de benadering en aanpak van de NMBS.
Het treinaanbod wordt steeds minder en zorgt voor een kleiner aantal reizigers. Dit wordt
vervolgens als reden aangehaald om het aanbod verder te minderen (‘self-fulfilling
prophecy’).
Het standpunt werd ingenomen dat een goede dienstverlening een minimum van 2 klokvaste
treinen vereist teneinde voldoende aansluitmogelijkheden te hebben (naar Brussel, e.a.).
Lawaaihinder station
De toestand van de overweg aan het station is slecht en zorgt voor héél wat geluidshinder bij
de omwonenden. Vraag aan Infrabel om dit zo snel mogelijk aan te pakken.
4. Werkgroep verkeer

Voorstellen worden geformuleerd voor een beveiligde fietsoversteek ter hoogte van de
oversteek Uilen-Godsschalkstraat en ter hoogte van de Meesterstraat.
Door de werkgroep werden reeds verschillende punten met een gevaarlijke verkeersafhandeling opgelijst.
5. Verslag raden

5.1 Cultuurraad:
Officiële opening van de nieuwe bibliotheek op 22 december 2010.
In 2011 staat een 11 juli-viering met alle verenigingen van Nieuwkerken op de agenda.
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5.2 Stramien - milieu:
Westakkers: het groen verdwijnt niet, maar de nieuwe bestemming is naar alle
waarschijnlijkheid een KMO-zone. De dorpsraad heeft hier zoals reeds vroeger
aangegeven zijn bedenkingen bij.
Torenhof: opmerking op de verwijdering van 2 karakteristieke oude bomen in het dorpscentrum aan het Torenhof. Deze zouden vervangen moeten worden, maar dit werd met
scepsis ontvangen op de dorpsraad (wie volgt dit op en wat zal er uiteindelijk in de plaats
komen?). Het beeld van het Torenhof is door de verwijdering alleszins blijvend verandert.
Pieter Segerswegel: de vraag naar een houtkant is hier onbeantwoord gebleven zonder
goede reden. De vraag stelt zich waarom men dit op het grondgebied Sint-Gillis-Waas
(Drielindenstraat – Blauwe Staak) wel kan realiseren en in Nieuwkerken niet.
Kastanjedreef Kwakkelhoekstraat: de kastanjebomen zijn in slechte toestand (meermot) en
de gerooide bomen zijn zonder succes vervangen (de aangeplande kleine boompjes zijn
geheel of gedeeltelijk vernietigd). De mooie bomendreef dreigt dan ook te verdwijnen.
Algemeen kan gesteld worden dat héél wat landschapselementen die het landelijk karakter
van Nieuwkerken uitmaken (bomenrijen, e.a.) meer en meer verdwijnen en zelden hersteld
worden.
5.3 Sportraad:
Toestand sporthal in Nieuwkerken: lekken aanwezig en de vloer is beschadigd (waardoor
een groter risico op blessures).
5.4 Seniorenraad:
Op de fietskaart opgemaakt door het stadsbestuur zijn niet alle trage wegels opgenomen.
6. Varia

Vraag naar een inventarisatie van de wegels door de werkgroep milieu.

EINDE
- Volgende dorpsraad op woensdag 2 februari -
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