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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 

Alle informatie over de werking,     
agenda en verslagen van de dorpsraad 

vindt u terug op de website 
www.nieuwkerken-waas.be.  

 
Bovendien kan je er ook terecht voor 
een overzicht van alle activiteiten in 

ons dorp.  
 

Nieuw is de "links"-pagina, met verwij-
zingen naar de wachtdiensten en ande-

re nuttige websites. 
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Dit is een document dat zal aangeven welke acties in de komende en eventu-
eel in de volgende beleidsperioden dienen gerealiseerd te worden voor de ou-
deren. 
Het ouderenbeleidsplan zal opgesteld worden in zes werkgroepen.                  
Elke werkgroep zal een verschillend thema behandelen. 
◊ Gezondheid,zorg en dienstverlening 
◊ Huisvesting 
◊ Inspraak,informatie en beeldvorming 
◊ Cultuur, sport, vrijetijdsbesteding en sociale contacten 
◊ Mobiliteit 
◊ Veiligheid 
Deze werkgroepen zullen bestaan uit een beperkt aantal politici, deskundigen 
en senioren. Elke werkgroep zal drie maal samenkomen.  Enkele senioren van 
Nieuwkerken nemen actief deel aan deze werkgroepen. 
Info: klaartje.coupe@sint-niklaas.be tel: 03/760 91 43 

Ouderenbeleidsplan 

Regelmatig wordt in Berkenhof KGA op verkeerde momenten afgegeven, wat 
vervuiling en zelfs gevaarlijke situaties (gif!) met zich meebrengt.  Enkel op 
ELKE TWEEDE ZATERDAG van de maand tussen 16 uur en 16.45 uur kan KGA 
afgegeven worden aan de ophaalwagen. 
Achterlaten van KGA kan aanleiding geven tot zware boetes. 

Klein Gevaarlijk Afval   KGA 

Dorpsraden telkens  om 20 uur in “De Nieuwe Klok”. 
Woensdag 5 september met schepen Lieve Van Daele, bevoegd voor cultuur, 
evenementen, onderwijs & emancipatie. 
Woensdag 3 oktober  -  Woensdag 7 november  -  Woensdag 5 december 

KALENDER 

 



  

De werking van het voorbije jaar staat vooral in het licht van de samenstel-
ling van ons memorandum dat we naar aanleiding van de voorbije gemeente-
raadsverkiezingen verspreid hebben over de ganse gemeente. Alle partijen 
hebben er aandacht aan geschonken en op de speciale dorpsraad van sep-
tember, die door een 90-tal mensen werd bijgewoond, werd door alle kandi-
daat -gemeenteraads-leden aan dit memorandum aandacht geschonken. 
In oktober kwam Dhr. Verhaeghe, departementschef   burgerzaken, toelich-
ting geven over de gemeenteraadswerking en de zetelverdeling. 
In november konden we kennis maken met onze wijkagente Kim Tienpondt 
en haar specifieke werking naar onze gemeente toe. Donderdagvoormiddag is 
ze bereikbaar in ons gemeentehuis in de Pastorijstraat. De andere dagen is 
ze telefonisch bereikbaar via de politie op het nummer: 03/760 66 47. 
In december kregen we niet alleen het bezoek van de Sint maar bespraken 
we ook de werking van het komende jaar waarin we niet alleen de leden van 
het nieuwe Schepencollege willen uitnodigen maar ook mensen uit andere 
openbare diensten,  zoals De Lijn, OCMW, Provincie e.a. 
In de dorpsraad van 5 februari hebben een aantal schepenen het Witboek 
voorgesteld, dat het beleidsplan wordt van het nieuwe stadsbestuur, en op 
de dorpsraad van 27 februari met de Burgemeester en een aantal schepenen 
werden een aantal aanvullingen gegeven. Er werd ook uitvoerig ingegaan op 
het Witboek, in een ruim kader dat onze gemeente oversteeg. De Burge-
meester bedankte ons voor de zeer ruime, constructieve medewerking. 
In april gaf Dhr. Ronny De Mulder van de cultuurdienst een ruime toelichting 
over het Vrijwilligersstatuut. Dit is zeer belangrijk voor alle bewegingen van 
onze gemeente en men kan alle info krijgen op www.vrijwilligerswerk.be.  
In mei kwam Dhr. Peter Hertog, lid van de Bestendige Deputatie, spreken 
over zijn bevoegdheden waaronder mobiliteit, energie en onderwijs. Aan de 
wijkcomités werd de vraag  gesteld tot effectieve medewerking aan het pro-
ject ‘Dorp in Zicht’ met een 5-tal concrete toezeggingen. Later komen we 
daar nog op terug. 
Tenslotte in juni kwamen Dhr. Herman De Vleeshhouwer, directeur muziek-
academie, en Dhr. Ron Van de Vyver, directeur kunstacademie,  toelichting 
geven over mogelijke uitbreiding van het aanbod in onze gemeente. In een 
apart artikeltje doen we daaromtrent een oproep. 
Als we terugkijken naar het voorbije jaar kunnen we alleen maar vaststellen 
dat het stadsbestuur onze dorpsraad ernstig neemt en betrekt bij verschillen-
de belangrijke beslissingen. De bedoeling van de dorpsraad is om een klank-
bord te zijn van alle inwoners van onze gemeente en constructief te werken 
naar het stadsbestuur toe. Iedereen is in principe lid van de dorpsraad en 
altijd welkom op de eerste woensdag van elke maand, uitgezonderd januari, 
juli en augustus. We vergaderen stipt vanaf 20 uur in de Nieuwe Klok. 

Overzicht voorbije werking Op 6 juni 2007 werd het project voor de heraanleg van de Pastorijstraat voor-

gelegd aan de dorpsraad. Dhr. Peter Hertog, gedeputeerde van de provincie 

Oost-Vlaanderen, heeft de plannen voor deze werken verduidelijkt.  

De werken in deze straat zullen ergens in het najaar van 2007 van start gaan.  

De dorpsraad heeft aan de provincie gevraagd om met volgende punten reke-

ning te houden : 
• De plaats waar de fietser van het fietspad terug de rijbaan opkomt, net 

voorbij  het nieuw gemeentehuis, veiliger te maken. 

• Het eilandje aan de vrije basisschool, waar de elektriciteitscabine op 

staat, een beetje te verkleinen zodat vrachtwagens en bussen gemakke-

lijker Peperstraat in kunnen rijden. 
• Parkeren op voetpaden ontmoedigen. 
• Accentverlichting op het zebrapad voor de basisschool O.L.V. Ten Bos. 

• Omwille van  esthetische redenen dezelfde materiaalkeuze te gebruiken 

als het project Ten Bos, Vrasenestraat en Nieuwkerkenstraat. 

Heraanleg Pastorijstraat 

 
8% energie besparen?  Wedden dat je het kan? 
Neem deel aan KLIMAATWIJKEN met je vrienden, buurt of vereniging! 

Door deel te nemen win je drie maal: 
 1° Je bespaart energie en dus geld  2° Je maakt kans op een prijs  3° Je maakt vooral ook werk van een beter klimaat voor ons allemaal. 

Schrijf je in voor 30 september 2007! 
Info:Veerle Stuer (duurzaamheidsambtenaar milieudienst stadhuis) 

tel.03/760 92 12   veerle.stuer@sint-niklaas.be 
-  Wilfried Meersschaert (Stramin)  tel 03/776 97 34  wmeersschaert@telenet.be 
-Georgette Valaert (Stramin) Tel: 03/776 61 54 gvalaert@hotmail.com 
- stadskroniek september - dorpsraad: woe: 5 september 2007 
www.bondbeterleefmilieu.be/klimaatnet/klimaatwijken 

Nieuwkerken-Waas = Klimaatwijk? 

Laat uw kinderen tokkelen op een muziekinstrument of  laat hen kennis maken 

met het kleurenpalet in de tekenschool. 
Vanaf september zetten de muziek- en de tekenschool hun deuren  open voor de 

jongeren. In samenwerking met de academie van Sint Niklaas werd ervoor ge-

zorgd, dat jullie terecht kunnen in uw eigen dorp. 
Geen verre verplaatsing. Bereikbaar te voet of met de fiets.  Misschien ontdek 

je wel een schilder(-es) of een muzikant in je familie. 

Doen.  Nu. Vanaf september.   Waar: in het nieuwe gemeentehuis. Tot dan.  

Do  re  mi 


