
Na een plaatsbezoek aan OLVTB en in 
overleg met de verkeerswerkgroep van 
de scholen en de directie, zal de stad 
volgende zaken aanpassen:  
1. Twee van de drie doorgangen in de 
bloemperken aan de kant van het Po-
pulierenhof zijn reeds dichtgemaakt 
voor de veiligheid van de voetgangers. 
2. Aan het huis dat over de rooilijn 
staat in de Peperstraat worden groene 
paaltjes geplaatst om de voetgangers 
af te schermen. Daardoor komt er een 
asverschuiving op de rijbaan. De au-
to’s die richting Gyselstraat rijden, zul-
len deels op de parkeerstrook moeten 
rijden. Er komen lijnen met krijtverf om 
dit te verduidelijken en verkeersbor-
den met parkeerverbod.                            
Vermoedelijke uitvoering in augustus.  
3. Er komen 7 extra parkeerplaatsen 
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Toekomst Westakkers 

Het militaire domein Westakkers wordt een oe-

fenterrein voor de federale en lokale politiedien-

sten. Momenteel wordt een deel van het domein 

nog gebruikt door het Rode Kruis als opvangcen-

trum, maar dat wordt de komende jaren stap vóor 

stap afgebouwd.   

Het terrein werd hiervoor onlangs aangekocht 

door de Regie der gebouwen. Er zal nagegaan 

worden in hoeverre externen op bepaalde mo-

menten gebruik kunnen maken van de site. Be-

doeling is dat het groene karakter zo goed moge-

lijk behouden blijft en deels toegankelijk voor het 

publiek via trage wegen, aantakkend op het trage 

wegennetwerk in dit bosrijk gebied.   

De provincie Oost-Vlaanderen dient hierin de lei-

ding te nemen in samenwerking o.a. met de stad 

Sint-Niklaas, gemeente Beveren en de Vlaamse 

overheid.  

Verkeersveiligheid school Onze-Lieve-vrouw Ten Bos 
aan de bib om de verdwenen parkeer-
plaatsen in de Peperstraat te compen-
seren. Vermoedelijke datum: oktober 
2021. 
4. Onder het nieuwe Woon- Zorgcen-
trum kan je een kwartier gratis parke-
ren.  Het is wenselijk om dat tijdstip 
wat te verlengen zodat ouders hun 
kinderen veilig naar de school kunnen 
brengen en terug kunnen gaan. 
5. Er komt een lange kus- en rijzone 
aan de kant van het Populierenhof, in 
de rijrichting naar het dorp. Het fiets-
pad krijgt een knik naar het rusthuis 
toe om conflicten met openzwaaiende 
deuren te voorkomen.  Deze strook kan 
buiten de schooluren als parking ge-
bruikt worden. De subsidies zijn aange-
vraagd en het wordt binnen de zes 
maanden uitgevoerd. 

1. SporthaI De Ster: De bouw 
van de nieuwe sporthaI is ge-
pland voor volgend jaar. De 
sporthal. zal opgericht worden 
op de huidige parking aan de 
Lange Rekstraat. De parking zelf 
zal, heraangelegd worden op de 
plaats waar nu de tennisvelden 
liggen. Voor zover ons bekend is, 
hebben al zeker twee sportvere-
nigingen die actief zijn in Nieuw-
kerken, concrete interesse om in 
de toekomst gebruik te maken 
van deze sporthaL, met name 
turnkring Jong en Blij en volley-
balclub Nidak.  

Sportinfrastructuur                                          

2. Petanque: Er is door de 
petanquevereniging gevraagd 
om de petanque terreinen te 
overkappen om spelen moge-
lijk te maken bij minder goed 
weer. Hierover heeft de stad 
nog geen beslissing kunnen 
nemen aangezien de overkap-
ping niet voorzien is in de 
meerjarenplanning. Om een 
juiste beoordeling te maken, 
werd de vereniging gevraagd 
of men het volledige terrein 
of slechts een deel van het 
terrein wenst te overkappen.  
Deze verkiezen een gedeelte-
lijke overkapping zodat er in 
optimale omstandigheden 
kan worden gespeeld in alle 
weersituaties. 

- De huidige K&R zone aan de school 
zou dan verdwijnen om er een extra 
stuk voetpad van te maken. Om alsnog 
de verkeerschaos te vermijden, zou het 
wenselijk zijn om in de rijrichting Sint-
Niklaas, aan het oude bushokje, ook 
een K&R zone te voorzien . 
- Het plan om het pleintje voor de 
school door te trekken tot aan het voet-
pad en er één groene zone van te ma-
ken, wordt weer in overweging geno-
men. Dit zou betekenen dat het stukje 
rijbaan tussen de Pavo en het pleintje 
een tweerichtingstukje wordt, mits aan-
passing van de breedte. 
- Er komt een fietsoversteek ter hoogte 

van de Boschwegel op Turkyen. Daar-

door zou het kunnen dat het tweerich-

tingsfietspad terug enkele richting  

wordt.                                        
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De Dorpsraden gaan door in de bovenzaal van het Centrum Ten Bos en beginnen stipt om 20 uur.   

Iedereen is van harte welkom op de dorpsraad. 

U kan ons via mail bereiken op kern@nieuwkerken-waas.be of via onze facebookpagina www.facebook.com/nieuwkerkenwaas/ 

 
woord op specifieke vra-
gen rond het gebruik van 
ons dorpscentrum. Nadien 
werd een ontwerp-
workshop georganiseerd 
bestaande uit 8 groepen 
die fysiek mochten samen-
komen. De resultaten wor-
den mee opgenomen door 
de ontwerpers om hun 
voorstellen bij te sturen. 
We verwachten de finale 
voorontwerpen in septem-
ber. Deze zullen op een 

publieksmoment kunnen 
beoordeeld worden.  
Parallel loopt een studie 
over de verkeerssituatie in 
Nieuwkerken, over een ge-
bied dat veel ruimer is dan 
Ten Bos. De resultaten wor-
den in de ontwerpen voor 
Ten Bos opgenomen, maar 
zullen ook daarbuiten voor 
wijzigingen in het straat-
beeld zorgen.  
 
 

Vorig jaar heeft de dorpsraad 
een wensenlijst kunnen over-
maken waarmee rekening ge-
houden werd door de ontwer-
pers. Op 28 januari werd een 
inleidend publieksmoment 
georganiseerd  en parallel 
werd een klankbordgroep 
(bewoners, ontwerpteam, 
stadspersoneel, schepenen) 
opgericht die het participatie-
traject evalueert. Op de daar-
opvolgende bevraging hebben 
meer dan 700 mensen geant-

HERAANLEG TEN BOS: Stand van zaken 

ten. Noteer alvast vol-
gende data telkens op 
woensdag om 20u00: 
- 8 september 
- 6 oktober 
- 3 november  
- 1 december  

Dit najaar starten we op-
nieuw met onze dorpsra-
den. Afhankelijk van de 
geldende Corona maatre-
gelen zullen deze ofwel 
live of digitaal worden 
georganiseerd. We laten 
jullie dit alvast tijdig we-

Buiten onze dagelijkse wer-
king, voorzien wij volgende 
thema’s:  
- Mobiliteitsplan “De Lijn” 
- Heraanleg dorpsplein.  
- Voorstelling nieuwe 
woonzorgcampus.  
- Toekomst Westakkers 

Data volgende dorpsraden (online of live) 

De dorpsraad zal voortaan 
meer inzetten op digitale 
media. Onze nieuwsbrie-
ven zullen digitaal be-
deeld worden en alle be-
langrijke updates kan u 
vinden op onze website 
en facebookpagina 

Verdere tijdslijn 
- September 2021: beoorde-
ling voorontwerpen 
- 4e kwartaal 2021: keuze 
definitief ontwerp 
- 1e kwartaal 2022: opstellen 
uitvoeringsdossier 
- 2e kwartaal 2022: aanbeste-
ding 
- 2e helft 2022 en 2023: uit-
voering 
Infokanalen  
www.sint-niklaas.be/
sterknieuwkerken 
www.nieuwkerken-waas.be 

 

 

Het complex Populierenhof nadert zijn 

voltooiing. Drie van de vier paviljoens 

zullen voor het bouwverlof gereed 

moeten zijn.  

Na de vakantie volgt nog de afwerking 

van het laatste paviljoen met het dien-

stencentrum, in september is de ople-

vering.  

Vanaf september zullen de eerste be-

woners in de flats trekken en het is 

gepland om eind oktober het nieuwe 

woonzorgcentrum in gebruik te ne-

men. ln de laatste maanden van dit 

jaar zal het oude gebouw worden ge-

sloopt. Volgend voorjaar worden de 

laatste stukken tuin aangelegd (inclusief 

een vergroting van de openbare parking bij 

de bibliotheek). Het gemeentepark van 

Nieuwkerken werd dit voorjaar afgewerkt. 

Er wordt nog een infopunt geplaatst en we 

gunnen het gras en andere planten nog 

Nieuw Woonzorgcentrum: update 

wat tijd zonder betreding, maar het 

park is klaar voor gebruik. Op 12 sep-

tember staat een grootschalige inhul-

diging gepland. Nu wordt er nog met 

alle Nieuwkerkenaren naar een origi-

nele naam gezocht, die verwijst naar 

de betekenis van deze plek, gisteren, 

vandaag en morgen. 

Heb je een goed idee voor een naam 
voor het gemeentepark?  
Laat het ons weten via het online 

formulier op www.sint-niklaas.be/

parkzktnaam . Deelnemen kan tot 15 

Juli 2021. 
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