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BERT SCHENKELS voor de dorpsraad 

Ons contactadresOns contactadresOns contactadresOns contactadres    

Bert Schenkels 

Poelstraat 3    

9100 Nieuwkerken-Waas    

03-776 59 13                                                  

E-mail: stuurgroep@nieuwkerken-waas.be 

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 "link"-pagina, met          
verwijzingen naar de wachtdiensten             

en andere nuttige websites. 
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Telkens op de eerste woensdag om 20 uur in zaal De Nieuwe Klok! 
woensdag 3/09  Jef Foubert,voorzitter van het OCMW, komt ons zijn beleid toelichten.  
woensdag 1/10   Dhr. Bart Casier van de Intergemeentelijke Samenwerkingsverbond van Waasse 
Gemeenten komt het nieuwe voorstel van een aantal waasse burgemeesters tot ontsluiting van de 
grote ring rond Antwerpen toelichten. Het is een voorstel dat ons dorp zeker aanbelangt en heeft een 
serieuze impact op het verkeer van de N 70.    
  

woensdag 5/11   &   woensdag 3/12 

kalender 

Dit jaar was Nieuwkerken aan de beurt voor de organisatie. Uw vertegenwoordiging in de 
stedelijke adviesraad voor milieu en natuur kreeg als opdracht een thema met eigen 
dorpsaccenten in de kijker te zetten. In overleg met de kern van de Dorpsraad is gekozen 
om de vele goed onderhouden wegels en waardevolle landschapselementen, die een dorp 
van landbouwers, vlassers en klompenmakers als sporen hebben nagelaten (bolle akkers, 
knotwilgen, rootputten, bomenrijen, …), in beeld te brengen. Aansluitend is een toelich-
ting gegeven over het subsidiereglement dat het stadsbestuur aanreikt voor het behoud 
van de kleine landschapselementen. Dank aan de talrijke aanwezigen en medewerkers. 
De beleiddoelstelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen voor het buitengebied 
is wonen concentreren in de kern en de open ruimte te vrijwaren voor landbouw, natuur 
en bos. Dat werkt men nu in detail uit, de verkenningsfase is afgerond. Nieuwkerken is 
ingekleurd als gebied waar landbouw hoofdfunctie is. Door de tendens naar schaalvergro-
ting dreigen de typerende bolle akkers en kleine landschapselementen te verdwijnen.  
Het is de bedoeling om in het najaar te starten met een Nieuwkerkse werkgroep om ad-
vies te geven tijdens het openbaar onderzoek wat onze dorpsgemeenschap wenst te be-
houden. 
De landbouwsector, als beheerder en beschermer van het steeds wisselend landschap, 
heeft een belangrijke rol in het behoud en moet vertegenwoordigd zijn in die werkgroep. 
Lint- en verspreide bebouwing zorgen voor een verdere versnippering van het landschap. 
Die verantwoordelijkheid ligt bij het stadsbestuur om erover te waken dat de eigenheid 
en openheid van het buitengebied gevrijwaard blijft. 
Info en contact: Meersschaert Wilfried Vlasbloemstraat,74    03 776 97 34       
  wmeersschaert@telenet.be 
                          Valaert Georgette   Turkyen, 71       03 776 61 54        
  gvalaert@hotmail.com 

Open Jaarvergadering Stramin  

 



Schepen Jos De Meyer, bevoegd voor economie, middenstand, landbouw en stadspromotie 
kwam zijn beleid toelichten in de dorpsraad van februari. Hij apprecieert de werking van 
onze dorpsraad en volgt alle verslagen op. Hij noemde een aantal investeringen voor onze 
gemeente zoals het fietspad naar Beveren langs de spoorlijn, de nieuwe bibliotheek, de 
uitbreiding van de stedelijke basisschool, de gronden voor het nieuwe containerpark in ons 
dorp en de zware kosten voor herstelling van het dak van onze kerk. Ook veel aandacht 
voor het onderhoud en verbeteringen van onze landbouwwegen en voetwegen. 
In maart kwam schepen Wouter Van Bellingen, bevoegd voor jeugd, internationale samen-
werking en burgerzaken ons vertellen dat er voor de jeugd een inhaalbeweging is ingezet 
door een aanzienlijk verhoogd budget voor infrastructuurwerken zoals de verdere afwer-
king van ’t Verschil. Op het vlak van de burgerzaken vermeldde hij dat er gewerkt wordt  
naar het principe van één aanspreekpunt, één loket voor betere dienstverlening.  
Op dezelfde dorpsraad werd de nieuwe dienstregeling van de NMBS veel moeilijker bevon-
den en zijn er een aantal voorstellen ter verbetering naar de ombudsman verstuurd. 
Ben Van Eynde, schepen voor groenbeheer, reiniging, gebouwen en verkeer, legde ons   in 
april uit dat vanaf 2009 het GFT (groente, fruit en tuinafval) zal opgehaald worden. De 
dorpsraad vindt de huidige grofvuilophaling niet efficiënt en vraagt een evaluatie hierover. 
In verband met verkeer is men bij ons bezorgd over de extra verkeersstroom naar de 
Waaslandhaven door onze dorpskern.  
In mei was schepen Urbain Vercauteren aan de beurt, bevoegd voor financiën en informa-
tica. De achterstand op het vlak van informatica zal in deze bestuursperiode weggewerkt 
worden. In de toekomst wil het stadsbestuur verkrotting tegengaan door deze panden op 
te kopen, te verbouwen en terug op de markt brengen. Hij gaf ook een toelichting over de 
stadsfinanciën en betoogde dat er geen ruimte is voor belastingsvermindering. 
Schepen Gaspard Van Peteghem kwam in juni met minder goed nieuws i.v.m. onze kermis. 
Om veiligheidsredenen kan er geen vuurwerk meer doorgaan op het dorpsplein. Deze 
maatregel werd door iedereen betreurd. De kleine gebreken in de Vrasenestraat en Nieuw-
kerkenstraat zullen weggewerkt worden door de aannemer vóór de oplevering van de wer-
ken. Er werd ook betreurd dat  in de Pastorijstraat maar één fietssuggestiestrook is aange-
bracht. Er is voldoende plaats en het zou éénvormig zijn met de andere straten.  Op het 
voetbalterrein komt een extra parking door de bestaande wegel te verleggen. Er zal ook 
tegemoet gekomen worden aan de wens om een loopstrook aan te leggen rond het terrein. 
Ook de waterafvoer en het probleem van wateroverlast in de bocht van de Meesterstraat 
wordt opgelost. 
 
Als we terugkijken naar de voorbije periode kunnen we alleen maar vaststellen dat het 
stadsbestuur onze dorpsraad ernstig neemt en betrekt bij verschillende belangrijke beslis-
singen. Het is de bedoeling van de dorpsraad een klankbord te zijn voor alle inwoners van 
onze gemeente en constructief te werken naar het stadsbestuur toe. Iedereen is in princi-
pe lid van de dorpsraad en altijd welkom op de eerste woensdag van elke maand, uitge-
zonderd januari, juli en augustus. We vergaderen stipt vanaf 20 uur in de Nieuwe Klok. 

Overzicht voorbije werking 

ZONDAG 31 AUGUSTUS 2008 
van 12 tot 18 uur 

GROOT DORPSFEEST IN NIEUWKERKEN! 
Barbecue (vooraf inschrijven!)   -   Braderij (Nieuwkerkse handelaars) 
Rommelmarkt (voor de kinderen)  -   Muziekoptredens  -  Randanimatie 

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM! 

Een groep van zes gezinnen uit Nieuwkerken is op de uitdaging van het stadsbestuur 

ingegaan om in zes maanden (van november tot april) 8 % energie te besparen op 

hun elektriciteit- en gasverbruik. Die besparing wordt berekend op basis van regel-

matige ingaven van de meterstanden op een website, ofwel door de gezinnen zelf of 

door een energiemeester. Zijn taak is de groep te ondersteunen en te adviseren hoe 

je thuis energie kan besparen. Voor die besparing focust men op kleine gedragsveranderingen (verwarming wat 

lager, kookwas op lagere temperatuur, droogkast zo weinig mogelijk gebruiken, 

dampvorming bij koken vermijden, …), aandacht voor kleine dingen (verlichting die 

onnodig brandt, toestellen in waakstand, deuren van verwarmde kamers dicht, …) 

en enkele doordachte kleine investeringen  (spaarlampen, spaardouchekop, tocht-

strips,…). 
Onze  klimaatwijk haalde de besparing van 8 % net niet (7,6%)  

Op 1 november start een nieuwe campagne als de stad zich opnieuw inschrijft. 

Durven nog andere groepen uit bijvoorbeeld dezelfde straat of wijk, vereniging, 

raad of school die weddenschap aan? Laat het ons weten.  

Info : Meersschaert Wilfried Vlasbloemstraat, 74    03 776 97 34            

 wmeersschaert@telenet.be 
        Valaert Georgette   Turkyen, 71  03 776 61 54   

 gvalaert@hotmail.com  
Door deel te nemen win je altijd: je bespaart energie en dus geld, je maakt kans op 

een prijs en je maakt ook werk van een beter klimaat. 

Klimaatwijk Nieuwkerken 

 
Het Vlaamse Gewest plant een herinrichting van de N70 in het kader van het wegwer-
ken van gevaarlijke punten. Het stuk N70 tussen ‘De Ster’ en ‘Kwakkelhoek’ komt 
hiervoor in aanmerking. Op 7 november 2007 heeft de dorpsraad hierover toelichting 
gekregen van een vertegenwoordiger van het studiebureau dat belast is met de ont-
werpen en van het stadsbestuur. Groot was de verbazing toen bleek dat de beslissin-
gen reeds genomen waren hoe de herinrichting er moet uitzien, en dit na raadpleging 
van iedereen, behalve de betrokken bewoners en handelaars. Het grootste ongenoe-
gen van de bewoners en de handelaars in de omgeving gaat over de volledig niet over-
rijdbare middenberm die tussen de nieuwe ovale rotonde aan het kruispunt ‘De Ster’ 
en de nieuwe rotonde aan de Kwakkelhoek voorzien is. Dit betekent dat iedereen een 
heel stuk zal moeten rondrijden om op zijn bestemming te geraken, hetgeen voor 
extra verkeersdrukte zal zorgen op het ganse traject. Bovendien komt er extra ver-
keer door de nieuwe bedrijvenzone die in aanleg is tussen N70 en Heihoekstraat. Re-
centelijk is ook beslist dat er een verbinding komt tussen de expressweg en de bedrij-
venzone ‘Doornpark’ in Beveren, enerzijds met het voordeel dat daardoor het cen-
trum van Nieuwkerken ontlast wordt van doorgaand verkeer van de haven naar de E17 
(hetgeen we toejuichen) maar anderzijds zal dit nog eens voor extra verkeer zorgen 
op de N70 tussen het Doornpark en het rondpunt van Sint-Niklaas. Wij zijn zeer be-
zorgd over deze ontwikkelingen en de impact die dit zal hebben en wij hebben dan 
ook iemand van het Intergemeentelijke Samenwerkingsverbond van het Land van 
Waas op de dorpsraad van 1 oktober uitgenodigd om de situatie toe te lichten. 

problematiek rond vernieuwing N70 


