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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.                  

Er is ook een "link"-pagina, met                         

verwijzingen naar de wachtdiensten                              

en andere nuttige websites. 
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Ons contactadresOns contactadresOns contactadresOns contactadres    

Bert Schenkels 

Poelstraat 3    

9100 Nieuwkerken-Waas    

03-776 59 13                                                  

E-mail: stuurgroep@nieuwkerken-waas.be 

 

In twee voorbije verga-

deringen van de 3 dorpsraden - Sinaai, Belsele en Nieuwkerken -  werd er met schepen 

Marijke Henne duidelijk gesproken over meer samenwerking. Hieruit is dan een Afspra-

kennota besproken die handelt over de samenwerking van de dorpsraden en het stads-

bestuur. 

Hieruit enkele belangrijke punten:    

1)Algemene uitgangspunten 

De stad vraagt de dorpsraad om advies over alle dossiers die een impact 

hebben op de dorpsgemeenschap. Hierbij wordt rekening gehouden met de 

bindende termijnen en de doorlooptijd van het administratieve dossier. De 

adviesvraag gebeurt waar mogelijk in een vroegtijdig stadium van de be-

leidsontwikkeling, namelijk wanneer er een beleidsvoornemen voorligt of 

bij de start van de beleidsvoorbereiding. De dorpsraad heeft het recht om 

op eigen initiatief ook over andere beleidsdossiers advies uit te brengen.   

2)Ondersteuning van de dorpsraad  

3)Informeren van de dorpsraad  

  Om de dorpsraad in de gelegenheid te stellen haar taak als advies- en in-

spraakorgaan op een behoorlijke wijze te kunnen vervullen, brengt de stad 

de dorpsraad tijdig en zo volledig mogelijk op de hoogte over de voortgang 

met betrekking tot de belangrijke dossiers voor de deelgemeente. Om hier-

toe bij te dragen heeft de stad minimaal één maal per jaar een overleg met 

de dorpsraad om de grote lijnen van het beleid toe te lichten. De dorpsraad 

neemt het initiatief om dit overleg op de agenda te plaatsen. 

4)Het uitvoeren van de adviestaak door de dorpsraad  

5)Het behandelen van adviezen door de stad 

 De stad biedt de dorpsraad de mogelijkheid om elk jaar in het voorjaar 

 suggesties van acties voor het volgende jaar te formuleren, ter voorbe

 reiding van het meerjarenplan en het budget voor het volgend jaar.  

Afspraken tussen het stadsbestuur en de dorpsraden 

 

HEMELBOOG 
Hugo Kaïret 



 

 

Op een druk bijgewoonde eerste dorpsraad met het nieuwe stadsbestuur 

op 6 februari, kwam burgemeester Lieven Dehandschutter het nieuwe be-

leid toelichten door voorstelling van het Witboek voor de bestuursperiode 

2013 – 2018. 

Het thema is: Krachtlijnen voor verandering en continuïteit. Via een power-

pointpresentatie werd dit uitvoerig besproken en de dorpsraad kon dan te-

gen 15 maart via amendementen aanpassingen vragen. 

Schepen Marijke Henne bracht nadien zeer kort haar visie naar voren. Zij wil 

echt werk maken van inspraak van de burger bij de planning van nieuwe 

projecten. Daarom ook wenst zij een nauwe samenwerking met de verschil-

lende dorpsraden. Iets waar we uiteraard blij kunnen over zijn. Er zijn trou-

wens al 2 vergaderingen geweest met de verschillende dorpsraden. Hier-

over meer in een afzonderlijk artikel. 

 

In de dorpsraad van 6 maart hebben we een aantal amendementen bespro-

ken en doorgegeven aan het stadsbestuur i.v.m. het witboek. Verschillende 

leden van de kern hadden de vergelijking gemaakt met ons memorandum 

en het witboek. 

Schepen Marijke Henne heeft dan meer uitleg gegeven over haar bevoegd-

heden, zoals onderwijs, kinderopvang, inburgering en participatie.  

Ook op deze dorpsraad kwam het kermisprobleem ter sprake en was er een 

algemeen overleg gepland met de burgemeester, de schepen, de foorkra-

mers en de dorpsraad. 

 

In de dorpsraad van 3 april heeft schepen Wout De Meester zijn bevoegd-

heden uitgelegd.  

Hij is bevoegd voor jeugd, duurzaamheid en natuur. 

Vooral het probleem met het gebruik van de lokalen van het jeugdhuis ’t 

Verschil werd besproken en er werd om een degelijke oplossing gevraagd. 

Ook werd door onze werkgroep ‘De Groene Klomp’ een degelijke presenta-

tie gegeven van onze trage wegen en werd er gevraagd aan het stadsbe-

stuur om hiervan werk te maken en ook een aantal wegels terug open te 

stellen. 

 

In de dorpsraad van 8 mei heeft schepen Annemie Charlier haar bevoegdhe-

den over cultuur, toerisme en landbouw toegelicht. Er werd aandacht ge-

vraagd aan de open ruimte, de bolle akkers en de trage wegen. 

overzicht voorbije werking 
Ook de vraag van het Heemkundig museum i.v.m. meer ruimte zal onder-

zocht worden, evenals de renovatie en aanpassing van het Klompenmonu-

ment. 

Nadien werd door ‘De Groene Klomp’ een aantal trage wegen voorgesteld die 

zeer interessant zijn om terug open te stellen. 

Ook werd er uitdrukkelijk gevraagd om een snelheidsbeperking in te voeren 

tot 70 km per uur in het gedeelte waar geen beperking is. Dit zal onderzocht 

worden in een algemeen plan van de stad.        

 

In de dorpsraad van 5 juni heeft schepen Carl Hanssens zijn beleid voor mobi-

liteit, economie en werk toegelicht. Vooral de fietsers krijgen veel aandacht 

en het is de bedoeling om de veiligheid te verbeteren. De Pastorijstraat en 

Vijfstraten zijn knelpunten die aangepakt zullen worden. De infrastructuur zal 

aangepast worden. 

De snelheidsbeperkingen over het hele grondgebied worden doorgelicht om 

een éénvormiger en beter leesbaar verkeerssysteem te installeren. 

De oostelijke tangent is een lange termijnplanning.  

De N70 problematiek zal van nabij opgevolgd en ook gecommuniceerd wor-

den. 

 

 

telkens om 20 uur in de bovenzaal van Centrum Ten Bos.  

 

Woensdag 4 september komt schepen Peter Buysrogge.  

Hij is bevoegd voor personeel, wonen en sport. 

Woensdag 2 oktober komt schepen Gaspard Van Peteghem  

bevoegd voor openbare werken, waterbeheersing, foren en kermissen. 

Woensdag 6 november zal schepen Sofie Heyman uitleg geven  

over welzijn, onderwijsbeleid, burgerzaken en sociale economie. 

Woensdag 4 december vragen we aan het schepencollege  

om meer details te geven over de werking en planning  

voor de komende jaren. 

kalender volgende dorpsraden 


