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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 

 

 

 

 

zaal 

DE NIEUWE KLOK 

 

debat met 

Nieuwkerkse kandidaten 

voor de gemeenteraadsverkiezingen 

over de 

voorstellen van de                                      

dorpsraad Nieuwkerken 

 

Standpunt van alle politieke partijen 
 

Alle informatie betreffende de dorps-
raad vindt u op onze website 

www.nieuwkerken-waas.be.  
Indien u een activiteit in onze 

activiteitenkalender wil laten opnemen, 
kan u dit mailen naar 

activiteiten@nieuwkerken-waas.be.  

Verder vindt u op de site alle   verslagen 
van de voorbij dorpsraden en telkens de 
agenda van de volgende dorpsraad. 
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Rol en bes
chikbaarh

eid van de
 wijkagen

t 

De wijkag
ent is momenteel enk

el aanwez
ig in het g

emeentehuis
 op donde

r-

dagvoorm
iddag. Een grotere bereikbaarheid is gew

enst. Het 
zou moge

lijk 

moeten zijn
 om een a

fspraak m
et de wijk

agent te m
aken. Tev

ens is een grote-

re zichtbaarheid van de wijkagent in het dagelijks straatbeeld gewen
st (o.a. 

aan de sch
oolpoorte

n) en wor
dt verwac

ht dat de 
wijkagent

 op zijn m
inst rea-

geert op z
ichtbare o

vertreding
en, ook w

anneer de
ze niet ka

deren bin
nen zijn 

specifieke
 opdracht

 (bvb.  con
trole vrac

htverkeer 
in de Nieu

wkerkens
traat).  

De wijkag
ent moet 

maximaal betrok
ken zijn b

ij de activ
iteiten in 

zijn wijk e
n 

een actiev
e rol spel

en bij wi
jkspecifiek

e problee
msituaties (

bvb.  de 
lokale 

verkeersp
roblemati

ek, fietsdi
efstallen s

tation) en
 moet hieraa

n de nodi
ge tijd 

en priorite
it kunnen

 geven.  

Politie en brandweer 

De dorpsraad heeft in vier opeenvolgende vergaderingen  - februari, maart, 
april en mei  -  een bundel samengesteld rond verschillende thema’s die 
bij de komende verkiezingen van belang kunnen zijn.  De synthese van 
deze vergaderingen kan U hierna vinden. 

Een aanta
l straten z

ijn dringe
nd aan heraanleg en herinrichting toe        

    

Uilenstraa
t, Godssch

alkstraat, 
Zonnestra

at, Vrouw
eneekhoek

straat en V
osse-

kotstraat: 
de nood a

an herinri
chting is r

eeds op m
eerdere do

rpsraden a
an bod 

gekomen.
 Er is drin

gend nood
 aan een v

olwaardig
e riolering

 , herinric
hting 

van de rijw
eg en de a

anleg van
 fietspade

n. 

Op kleine
re landwe

gen de uit
bouw van

 uitwijkstr
oken  voo

rzien zoal
s mo-

menteel op 
het grond

gebied va
n Beveren

 gebeurt. 

Verkeersveiligheid 

Vijfstraten
: de doorg

ang ter ho
ogte van V

ijfstraten w
ordt mass

aal door d
e 

fietsende 
schoolgaa

nde jeugd
 gebruikt 

en is op zi
jn minst fietson

vriendelijk
. 

De huidig
e infrastru

ctuur eist 
op geen e

nkele manier een 
plaats voo

r de fiet-

ser op en 
geeft op g

een enkele
 wijze aan

 dat fietse
rs deel uit

maken van 
de 

drukke ve
rkeerssitu

atie. Enke
l de uitgeb

reide aanw
ezigheid v

an de fiets
ers 

zelf maant autom
obilisten a

an tot een
 aangepas

t rijgedrag
.  Er is tev

ens een 

structuree
l probleem

, nl. auto’s
 komende van 

Nieuwker
ken en die

 rechts 

moeten afsla
an kunnen

 dit tijdens
 het spitsu

ur bijna ni
et o.w.v. h

et massale 

aantal fiet
sers. 

Peperstaa
t & Gysel

straat: fiet
ssuggestie

stroken ku
nnen in d

eze strate
n nabij 

de vrije en
 stedelijke

 basisscho
ol de aanw

ezigheid v
an de fiet

ser meer a
ccen-

tueren en
 automobilisten w

ijzen op h
un aanwe

zigheid e
n zo een 

aangepast
 

rijgedrag 
in de hand

 werken. 

Parkeerm
ogelijkhei

d aan de 
school O.

-L.-V.-ten 
Bos voorz

ien. Wij verwijz
en 

hiervoor o
ok naar d

e inplantin
g van de 

nieuwe bi
bliotheek,

 die teven
s de be-

hoefte aan
 parkeerm

ogelijkhei
d zal doen

 ontstaan.
 

Verkeer & wegenwerken 

 
Wij zijn een woongemeente en dit moet gerespecteerd worden. 

Een kleine ambachtelijke zone is dus voldoende. 

Werkgelegenheid 

 
Wij opteren voor een zuinig beleid en een goed beheer van de financiën, zodat 

de belastingen zeker niet stijgen. Promotie van de website van de Stad om het aanvragen van formulieren via   

elektronische weg te bevorderen. Hoe wordt de ambachtelijke zone aan de Heihoekstraat – Ster ( Citroën-

garage ) ingericht en  uitgebouwd en wanneer?                                                                       

Wordt daar het nieuwe containerpark voorzien? 

Economie & financiën 

 
Voorstel om na de werken in de Nieuwkerken- en de Vrasenestraat een feest-

weekend te organiseren in samenwerking met de zelfstandige ondernemers 

en het Stadsbestuur. Geen betalend parkeren in Nieuwkerken. 
Kan de middenstand ( bakkers, beenhouwers …) een actie organiseren,   

‘met fietsgerinkel naar de winkel’ ? 
De vraag om de ‘Centrummanager’ ook voor alle deelgemeenten te laten wer-

ken om de werking van de plaatselijke middenstand te bevorderen. 

Winkelen & horeca 

de versch
illende po

litieke  pa
rtijen. Een

 aantal pu
nten hieru

it:              
                 

                 
                 

                 
        

* ruimte voor de
 jeugd (o.a

. in elke d
eelgemeente een 

fuifzaal vo
orzien).    

                 
                 

                  
                 

       

De samenwerkingsamenwerkingsamenwerkingsamenwerking tussen het Stadsbestuur en de dorpsraad wordt als zeer 
positief ervaren en wij wensen ook, dat dit met het nieuwe bestuur het geval 
zal zijn. 
 
De dorpsraad wil een coördinerende rol coördinerende rol coördinerende rol coördinerende rol spelen tussen de verschillende stro-
mingen, geledingen en wensen van onze dorpsgenoten en het Stadsbestuur. 
 
Verder wensen wij, dat bij de uitwerking van nieuwe projecten rekening zal 
gehouden worden met de werkgroepenwerkgroepenwerkgroepenwerkgroepen, die in dit verband zullen opgericht  
worden en dat er tevens informatievergaderingen zullen georganiseerd wor-
den. 



 

Bejaardenzorg 

Alle bejaa
rdentehui

zen in Gr
oot Sint-N

iklaas moeten voo
rzien in e

en mini-

mum aan com
fort voor 

hun bejaa
rden o.a. 

douche m
et klapsto

el, toilet, 
op 

iedere kam
er.  Indien

 dit het g
eval is, zu

llen er minder beja
arden uit 

andere 

deelgemeenten na
ar  hier ko

men. Trou
wens, mensen uit 

Nieuwker
ken diene

n 

bij voorke
ur hier in

 Nieuwke
rken naar

 het bejaa
rdentehui

s te kunn
en. Dit 

dient mee
r de regel 

te zijn. 

Vraag naa
r een aant

al bijkome
nde bejaar

denwonin
gen. 

 
Recreatie & ontspanning 

Er is beho
efte aan ee

n senioren
huis, een 

ontspanni
ngscentru

m voor se
nioren 

dient geëv
alueerd te

 worden. D
it kan eve

ntueel ing
epland wo

rden in de
 buurt 

van de nie
uwe biblio

theek. 

Het projec
t “Seniore

n voor sen
ioren” teru

g opstarte
n. Dit hou

dt in dat s
enio-

ren die be
hoeftig zij

n, ingelich
t worden 

door ande
re seniore

n, welke t
egemoet-

komingen ze v
an de Stad

 kunnen k
rijgen. 

Inplanting
 van enke

le rustban
ken versp

reid over 
het dorp. 

Senioren 

 
Over het a

lgemeen i
s er een go

ede dienst
verlening

. 

Vereenvo
udiging v

an het pap
ierwerk vo

or het aan
vragen va

n subsidie
s moet 

mogelijk   zi
jn. 

Het ‘meld
punt’ meer promoten! 

Algemeen bestuur en bevolking 

De Dorps
raad steun

t het memorandum dat de Je
ugdraad bezorgd

 heeft aan
 

de versch
illende po

litieke  pa
rtijen. Een

 aantal pu
nten hieru

it:              
                 

                 
                

* jeugdwe
rking acti

ef onderst
eunen (vo

or Nieuw
kerken sp

ecifiek de
 vraag 

naar een h
alf- of vol

tijdse vrijg
estelde). 

                 
                 

                  
      

* een mas
terplan in

frastructu
ur uitwer

ken.          
                 

                 
                 

  

* ruimte voor de
 jeugd (o.a

. in elke d
eelgemeente een 

fuifzaal vo
orzien).    

                 
                 

                 

* inspraak
 van de jeu

gd bij de i
nrichting 

van speelr
uimte.      

                  
             

* groene r
uimte.             

                 
                 

                 
                  

                  
          

* meer toe
gankelijk 

bos.                   
                 

                  
                  

    

* beter on
derhoud v

an de best
aande stru

cturen.     
                  

                 
              

* jeugdwe
bsite.        

                 
                  

                  
                 

                 
           

Het huidi
ge speelbo

s wordt sl
echt onde

rhouden. 
                 

                 
                 

Vraag naa
r een rege

lmatiger e
n beter on

derhoud. 

Jeugd 
  
Algemeen gesteld, vragen wij aandacht voor een propere gemeente, zonder 

zwerfvuil. Wij stellen voor jaarlijks een opruimactie te organiseren waaraan 

ook een beloning verbonden is en tevens acties voor een grotere bewustma-

king van de problematiek. 
Onderhoud wegels Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen verbindingswegels en 

dorpswegels.  
• Verbindingswegels: dit zijn wegels die druk worden gebruikt  door fietsers en 

voetgangers en dienen daarom op een duurzame wijze verhard te zijn (bvb. 

met klinkers). De wegel Turkyen-Wallenhof is een dergelijke wegel waar nood 

is aan een duurzame verharding.  • Dorpswegels: veelal authentieke wegels met een sterk landelijk karakter. Dit 

landelijk karakter dient behouden te worden en dus  eerder verharding met 

dolomiet  of vergelijkbare materialen voorzien, eerder dan met klinkers.                     

De onderhoudsfrequentie van de wegels dient zeker behouden te worden.    

Wij stellen tevens een vernieuwingsfrequentie van 2 wegels per jaar voor. 

Verfraaiingwerken                                                                                                     

Er moet veel meer aandacht aan besteed worden, bvb. hoek Drielindenstraat 

en Schuilhoek verfraaien door aanplanting van een aantal struiken en bomen. 

Aanplantingen van streekgebonden bosgoed langsheen wegen en wegels kun-

nen een meerwaarde creëren op het vlak van natuurbehoud en herstel van het 

typische landschap.                                                                                                                  

 
Natuurbehoud                                                                                                             

In Nieuwkerken zijn nog een aantal typische waardevolle landschapselemen-

ten terug te vinden: de bolle akkers (o.a. ter hoogte van de Mulderstraat), de 

bomenrijen van canadapopulieren langsheen landbouwpercelen en een aantal 

vlasrootputten. Deze typische landschapselementen verdwijnen meer en meer 

en het behoud en herstel ervan dient maximaal gestimuleerd te worden door:  

* bij infrastructuurwerken de aanplanting van deze typische landschapsele-

menten maximaal te voorzien, waar mogelijk;                                                         

* de nog aanwezige landschapselementen te bewaren door beheersovereen-

komsten met de plaatselijke landbouwers aan te gaan; 

* bij ingrepen in de ruimtelijke structuur, zoals ruilverkavelingen, het behoud 

en herstel van waardevolle landschapselementen een rol van betekenis te laten 

spelen;                                                                                                                               

* boselementen te behouden en indien mogelijk uit te breiden. 
…/... 

Groen, milieu & huisvuil 



…/… 

Trouwen
s,  in het R

uimtelijk 
Structuur

plan van 
Sint-Nikla

as staat v
ermeld 

dat Nieuw
kerken ee

n sterk ge
groepeerd

e bebouw
de kern h

eeft met d
aar 

rond een 
agrarisch

 gebied m
et bolle ak

kers en m
ooie bom

enrijen, d
ie helaas 

meer en me
er aan het

 verdwijn
en zijn. 

 
Onderhoud beken en grachten 

Regelmat
ig onderh

ouden va
n de beke

n en grac
hten, maar ook d

e controle 

dat dit w
erkelijk o

ok gebeu
rt. In dit v

erband m
oet een ov

erleg opg
ebouwd 

worden m
et het pol

derbestuu
r. 

* De slibf
ractie nie

t langshe
en de gra

chten late
n liggen, 

maar afvoe
ren en 

verwerke
n, zeker d

e vervuild
e slibfract

ies. 

* Verbete
rde kwal

iteit van 
het opper

vlaktewa
ter nastre

ven door
 een con-

creet bele
id. Onder

meer door h
et aanlegg

en van ge
scheiden 

rioleringe
n en 

door zuiv
ering van

 de afvalw
aterfractie

. 

Huisvuil 

* De huid
ige vuiln

iszakken 
passen ni

et op de 
standaard

 toestelle
n voor 

vuilnisza
kken (onv

oldoende
 breed) en

 de kwali
teit van d

e sluiting
 laat dik-

wijls te w
ensen ove

r. De kwa
liteit van 

de vuilnis
zakken ka

n beter. 

* Het ver
wijderen 

van zwer
fvuil dien

t meer aa
n bod te 

komen. D
e proble-

matiek moet op de
 agenda v

an de stad
 komen en aan

gepakt w
orden. 

* De we
kelijkse f

requentie
 van afv

alophalin
g moet beter

 gegaran
deerd 

worden. P
roblematiek van 

de feestda
gen en de

 maandag
en volgen

d op een 

feestdag. 

Plaatsen v
an vuilba

kken en r
ustbanken

 verspreid
 over het 

dorp. 

 

* Vraag na
ar aanleg 

van de no
dige infra

structuur 
voor recre

atief gebr
uik. Dus 

voor niet
-club geb

onden ac
tiviteiten. 

Mogelijkhei
d tot inri

chting va
n klein 

basketbalp
leintje, pé

tanque… 

* Veilighe
idsproblee

m: parkeerp
roblematiek bij t

huisweds
trijden va

n F.C.N. 

Sint-Nikla
as.  Verke

ersoverlas
t. Vraag n

aar extra p
olitietoezi

cht. 

* Zwemba
d: 1 gratis

 zwembeurt per 
jaar voor 

de jeugdb
eweginge

n + goedk
o-

per tarief 
voor de in

woners v
an Groot 

Sint-Nikla
as, zoals d

at in ande
re ge-

meenten oo
k het geva

l is. 

* Alle spo
rthallen zi

jn volledig
 uitgeboek

t. Daarom
 is er nood

 aan extra
 sport-

halvoorzi
eningen. 

* In het sp
eelbos aan

 het Hazen
pad: plaat

sen van b
anken + v

uilbak. 

* Vraag v
oor ruime vergoed

ing voor g
ebrevettee

rde jeugd
trainers e

n recrea-

tieve spor
tclubs. 

Sport 

 

Behoud van het nog aanwezige waardevol erfgoed maximaal nastreven.     

Een voorbeeld hiervan is het behoud van de voorgevel van het concierge-

gebouw bij de vernieuwing van de Stedelijke Basisschool.  
De verdere ontwikkeling van het Wallenhof voor sociale woningbouw. 

Bouwen & wonen 

 
* Heemkundige kring is heel tevreden met vestiging, maar zou graag ruimte-

lijk uitbreiden.  Deze extra ruimte is noodzakelijk voor het museum, het ar-

chief en om te vergaderen. * De nieuwe bibliotheek moet een uitgebreid aanbod aan boeken bieden en 

zou  ingepland  worden aan het nieuwe gemeentehuis. Er zou tevens parkeer-

gelegenheid voorzien worden. Er werd ook voorgesteld om in de bibliotheek 

extra ruimte te voorzien om tentoonstellingen te organiseren, of vergader-

ruimte of om andere kleine activiteiten te laten doorgaan. 

* Beeldende Kunst: voorstel om op het kerkplein in het kader van de heraanleg 

een monument te plaatsen,   dat herinnert aan het ontstaan van Nieuwkerken. 

Rond een boom zitbanken in vorm van veelhoek.  Materiaal nog te bepalen. 

Kan door werkgroep uitgewerkt worden. 
* Beter onderhoud en herstel van het Klompenmonument. 

* Onthaal nieuwe inwoners: wij vragen aan het toekomstig Stadsbestuur om 

een folder van Nieuwkerken mee te geven met o.a. informatie over de dorps-

raad, de bibliotheek, de verenigingen… 

Cultuur 

Vrije ↔↔↔↔ stedelijke basisschool * Beide scholen dienen op een gelijkwaardige manier behandeld te worden 

voor het aanprijzen van de beide netten.  
* De samenwerking tussen beide scholen moet bevorderd worden. 

* De uitbreiding van de scholen moet afgestemd zijn op de demografische 

ontwikkeling.                   Muziekonderwijs  Momenteel kunnen  in Nieuwkerken enkel de 2 eerste jaren muziekonderwijs 

gevolgd worden. De mogelijkheid   nagaan om dit uit te breiden tot en met het 

vierde jaar muziekonderwijs.  

Onderwijs 


