
De gemeenteraadsverkiezin-De gemeenteraadsverkiezin-De gemeenteraadsverkiezin-De gemeenteraadsverkiezin-

gen komen eraangen komen eraangen komen eraangen komen eraan 

In het kader van de komen-

de gemeenteraadsverkiezin-

gen, doet de dorpsraad van 

Nieuwkerken een oproep 

om de noden en de behoef- noden en de behoef- noden en de behoef- noden en de behoef-

ten ten ten ten van ons dorp kenbaar te 

maken. 

Vind je dat uw straat drin-

gend moet hersteld worden, 

dat de bibliotheek moet her-

aangepast worden, dat er 

nieuwe voorzieningen nodig 

zijn, maak dit dan kenbaar. 

Na de zomervakantie zal er 

een werkgroepwerkgroepwerkgroepwerkgroep opgericht 

worden om alle informatie te 

kanaliseren om zo een eisen-

pakket samen te stellen. 

Ons contactadresOns contactadresOns contactadresOns contactadres    

Bert Schenkels 

Poelstraat 3    

9100 Nieuwkerken-Waas 

03-776 59 13                                                     
E-mail:  bert.schenkels@pandora.be 

Verantw
oordelijke uitgever 

BERT SCHENKELS voor de dorpsraad 

WWW.NIEUWKERKENWWW.NIEUWKERKENWWW.NIEUWKERKENWWW.NIEUWKERKEN----WAAS.BEWAAS.BEWAAS.BEWAAS.BE 

Sinds begin dit jaar heeft de dorpsraad van Nieuwkerken ook zijn eigen website. 

Hiermee willen we de onze dorpsgenoten informeren over de werking van de 

dorpsraad. 

U vindt op de site: 

   * de kalender van de volgende dorpsraden  

   * de agenda voor de volgende dorpsraad  

        * een verslag van alle dorpsraden die reeds gehouden werden 

Recent hebben we ook een activiteitenkalender toegevoegd, die opgesteld wordt 

in samenwerking met de parochieraad. Deze wordt regelmatig aangepast. 

In de loop van 2005 zullen er verschillende rubrieken toegevoegd worden, zoals 

nuttige adressen, wachtdiensten, opvolging Rio-project Vrasene-, Nieuwkerken-, 

Heihoekstraat, stratenplan, foto's, links enz. 

Tips voor de uitbouw van deze site zijn steeds welkom via dit e-mail adres: 

   webmaster@nieuwkerken-waas.be 
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Het eerst
e halfjaar 

van 2005 
hebben w

e 5 dorps
raden geh

ad met te
l-

kens een 
schepen v

an de stad
 als gastsp

reker om 
het beleid

 toe te lich
-

ten en de
 vele vrag

en van de
 aanwezig

en te bean
twoorden

. De gemi
d-

delde aan
wezigheid

 van onze
 dorpsgen

oten is 25
. 

Hierbij ee
n overzich

t van de b
elangrijks

te punten 
: 

In februar
i had sche

pen Schoe
ters het vo

oral over 
milieu en 

veiligheid
. 

Het selec
teren blijf

t een zee
r grote pr

ioriteit en
 men zoe

kt naar ee
n 

tweede co
ntainerpar

k in Sinaa
i of Nieuw

kerken. H
et storten

 van ver-

vuilde gro
nd bij de

 ruilverka
veling van

 Zevenee
khoek kre

eg special
e 

aandacht 
en de sch

epen heef
t een erns

tig onderz
oek laten 

instellen. 

Schepen 
Wauman 

had het in
 maart vo

oral over 
het cultuu

rbeleid en
 

het veren
igingsleven

, waarbij 
de subsid

iering ter 
sprake kw

am. Voor
 

gans Sint
-Niklaas b

estaat een
 interessa

nte veren
igingsgids 

die bij de
 

dienst cul
tuur kan 

bijbesteld
 worden. 

De vraag 
om zulke

 gids enk
el 

voor Nieu
wkerken 

te maken
 wordt er

nstig over
wogen, en

 wordt op
 

dorpsraad
 van septe

mber besp
roken. 

In april li
chtte sche

pen Van 
Eynde de

 leden in 
over de b

egraafplaa
ts, 

de renova
tiewerken

 en het v
erwijderen

 van verv
allen grav

en, en va
n 

graven wa
arvan de 

concessie
 vervallen

 is. Het g
emeenteb

estuur he
eft 

samen me
t de heem

kundige k
ring 1.000

 graven be
keken en 

vastgesteld
 

wat moet 
behouden

 blijven of
 gerenove

erd moet 
worden. 

De probl
ematiek v

an onze 
bibliothee

k over d
e slechte 

huisvestin
g 

werd aang
ekaart en 

het stadsb
estuur bel

ooft de no
dige dring

ende min
i-

male hers
tellingen, 

en voor d
e volgend

e legislatu
ur een to

tale vernie
u-

wing. 

Schepen 
Vercauter

en schetst
e in mei 

het beleid
 over spo

rt, toerism
e, 

verkeer e
n mobilite

it. De pro
blematiek

 van het d
oorgaand

 verkeer i
n 

de Nieuw
kerkenstra

at, en de r
egeling tij

dens de g
rote rioler

ingswerke
n 

de komen
de maand

en werden
 besproke

n. Ook d
e problem

atiek van 

de schoo
lomgeving

 aan Tur
kijen vraa

gt een er
nstige aan

pak, en d
e 

schepen v
roeg hierv

oor een e
rnstig voo

rstel van 
de dorpsr

aad. We 

hebben h
ierover in

 deze nieu
wsbrief ee

n afzonde
rlijk voors

tel. 

In juni ha
d schepen

 De Cuyp
er het ov

er groenb
eleid, rec

reatiepark
, 

kerkfabrie
ken en af

valbeleid.
 Vanaf vo

lgend jaar
 is er gee

n grof hu
is-

vuil afhali
ng op vas

te data m
aar wel 2 

maal per 
jaar op aa

nvraag do
or 

de bewon
ers zelf en

 het blijft 
gratis. He

t stadsbes
tuur beve

stigt na d
e 

aanvraag w
anneer de

 afhaling g
ebeurt. 

De DORPSRAAD vergadert in principe elke eerste woensdag van de maand om 20 uur 

Verkeersproblematiek rond de Vrije Basisschool O.

Verkeersproblematiek rond de Vrije Basisschool O.

Verkeersproblematiek rond de Vrije Basisschool O.

Verkeersproblematiek rond de Vrije Basisschool O.----L.L.L.L.----Vrouw ten Vrouw ten Vrouw ten Vrouw ten 

BosBosBosBos    
 

Op 1 september begint er een nieuw schooljaar. Opnieuw zullen 

de ouders en de leerkrachten, maar vooral de kinderen gecon-

fronteerd worden met het toenemende verkeer aan de Vrije Basis 

School O.L.V. Ten Bos. Nochtans moeten we eerlijk zijn: de ver-

keersdrukte is enorm en de “zone 30” wordt niet altijd gerespec-

teerd. Maar ook de – meestal foutief – geparkeerde auto’s van de 

ouders zelf, zorgen ervoor dat fietsers en voetgangers niet veilig 

van en naar school kunnen. Vooral omwille van dit laatste pro-

bleem, zal er het komende schooljaar repressief opgetreden wor-

den door de politie.  

De vraag is hoe we alternatieven kunnen aanbieden aan de ouders 

om hun kinderen op een correcte manier naar school te brengen 

en af te halen; hoe we duidelijk kunnen maken dat het verkeer 

een schoolomgeving nadert; hoe ouders, leerkrachten en kinderen 

maar vooral het stadsbestuur kunnen meehelpen om er een veilige 

schoolomgeving van te maken.  

Op 4 augustus jl. hebben we – op vraag van het stadsbestuur - sa-

men met de schoolraad, de ouderraad en onderwijzend personeel 

van de Vrije Basisschool vergaderd om een aantal concrete voor-

stellen op papier te zetten. En natuurlijk zal dit één van de hoofdpunten worden tijdens de 

eerste dorpsraad in september. 

De DORPSRAAD vergadert in principe elke eerste woensdag van de maand om 20 uur 

in de refter van de Stedelijke Basisschool (Gyselstraat).  

 Iedere inwoner van Nieuwkerken is van harte welkom en heeft spreekrecht. 

Noteer alvast…Noteer alvast…Noteer alvast…Noteer alvast…    
wo 7 september wo 7 september wo 7 september wo 7 september ---- wo 5 oktober  wo 5 oktober  wo 5 oktober  wo 5 oktober ----  wo 2 november    wo 2 november    wo 2 november    wo 2 november  ---- wo 7 december wo 7 december wo 7 december wo 7 december    


