
Bovendien wordt de vraag 
gesteld aan het Vlaams Ge-
west om op korte termijn 
deze informatieborden ook te 
mogen plaatsen op de R42 en 
de N70; 
 
Verder zal een bredere rug-
dekking komen voor fietsers 
in de Pastorijstraat en Vrase-
nestraat waar het fietspad 
ophoudt. Dit zal een versmal-
lend effect op de weg creëren 
en zal de snelheid ook naar 
beneden halen. Kruisen wordt 
daardoor moeilijker (timing 1 
september 2017); 
 
Onderzoek naar ruimte om in 
de Nieuwkerkenstraat een 
fietspad of fietsinfrastructuur 
aan te leggen ter hoogte van 
het kruispunt Ten Bos zodat 
fietsers het voetpad niet 
meer moeten gebruiken en 
zichtbaarder zijn op het kruis-
punt als zij willen oversteken. 

Op 22 juni 2017 kwam de 
verkeerswerkgroep van de 
dorpsraad van Nieuwkerken 
samen met de dienst mobili-
teit, politie en schepen van 
mobiliteit naar aanleiding van 
een vraag van de dorpsraad 
van Nieuwkerken (7 juni 
2017) voor maatregelen te-
gen zwaar vervoer.  
Hierbij de reactie van sche-
pen van mobiliteit Carl Hans-
sens: 
Afspraken op middenlange 
termijn: 
Waas initiatief in de schoot 
van Interwaas dat doorgaand 
vrachtverkeer uitfiltert tussen 
E17 en E34. Dit principe werd 
goedgekeurd door het direc-
tiecomité op 21 juni 2017 na 
afspraak tussen de Wase bur-
gemeesters. De principes en 
stappen die goedgekeurd 
werden clusteren zich rond 
de volgende punten: 
 

I. Onderzoek wettelijke moge-
lijkheden om doorgaand 
vrachtverkeer te weren;  

II.Methodes om dit effectief 
te handhaven; 

III.Wat is er nodig om deze 
methode te implementeren. 

 
Afspraken op korte termijn: 
Door de maatregelen van de 
buurgemeente Beveren 
(tonnagebeperking aan ge-
meentegrens in Vrasene), is 
het de facto verboden de 
doorsteek Singel – E34 te ma-
ken via Nieuwkerken. Vracht-
wagens rijden zich immers 
vast ter hoogte van de ge-
meentegrens.  
Om dit te ‘vermijden’ wordt 
voorgesteld op de N451 in 
Sint-Niklaas informatieborden 
te plaatsen dat de E34 niet 
bereikbaar is voor +3,5 ton via 
Nieuwkerken. (Er wordt ge-
tracht dit voor 1 september 
2017 te regelen). 
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TE NOTEREN DATA 

1° woensdag van elke 

maand: dorpsraad 

25/26/27 augustus: Sport-

feest KLJ op voetbalterrein 

26 augustus 2017:      

Smeulefeesten op Schakel  

10/11 september 2017: 

Kermis op dorpsplein met 

vuurwerk en tentoonstelling 

rond nieuwe kerststal 

26/8 Tot 19/11: tentoon-

stelling, Zwijgershoek 14 

“Zijde gij ook van Sin-

nekloas” 

14 januari 2018:  2° Nieuw-

jaarsreceptie op het dorps-

plein 

Organiseert u zelf een dorp 

gerelateerde activiteit, meld 

het ons op  

secretariaat@nieuwkerken-

waas.be en we publiceren 

het in onze agenda 

Nieuwe kerststal Ten Bos 

Reeds verschillende jaren werd 
op de dorpsraad gemeld dat de 
kerststal Ten Bos geplaatst door 
de stadsdiensten maar povertjes 
is. Ons dorpsplein verdient beter 
en daarom werd er aangedron-
gen bij het stadsbestuur om dit te 
verbeteren. De stad wil of kan 
daarin niets ondernemen maar 
heeft wel onze Kunstacademie 
daarover aangesproken. 

Een aantal leerlingen met 
behulp van hun leraren 
hebben een aantal beel-
den uitgewerkt met de 
visie van jonge mensen. 
De Kunstacademie wil nu 
deze beelden tentoonstel-
len tijdens de september-
kermis in het gemeente-
huis Ten Bos. 
Van zondag 10 tot maan-

dag 11 september kan men 
deze bezichtigen. 
Ondertussen kregen we ook 
het aanbod van mensen van 
de wijk Turkyen die hun 
kerststal en beelden aanbie-
den om elders te plaatsen. 
Na de tentoonstelling willen 
we met een werkgroep de 
situatie evalueren en een 
gepaste oplossing zoeken. 



Woensdag 4 oktober heb-
ben we schepen Marijke 
Henne uitgenodigd i.v.m. 
haar bevoegdheden op 
onderwijs, kinderopvang, 
inburgering en participatie. 
 
 

Woensdag 6 september: 
schepen Wout De Meester 
Komt vertellen hoever het 
staat met het de plannen 
van het Parkbos en de Trage 
Wegen.  
 
 

Woensdag 8 november (let 
op de gewijzigde datum!) 
houden we nog open voor 
actuele punten. 
 
 
 
 

Data volgende dorpsraden 

Pagina 2 

Nieuwsbrief 25 Dorpsraad Nieuwkerken 

De Dorpsraden gaan door in de bovenzaal van het Centrum Ten Bos en beginnen stipt om 20 uur.   

Iedereen is van harte welkom op de dorpsraad 

Woensdag 6 december 
schepen Mike Nachtegael 
komt namens het schepen-
college meer uitleg geven 
over de werking en planning 
voor de komende jaren. 

 destraat opgehaald door 
de bevoegde dienst. 
Samen vijf ton rommel 
langsheen onze wegen. 

Ook onze Wase landbou-
wers hekelen sluikstorten 
aan de rand van weiden en 
akkers. Koeien sterven 
door het eten van schilfers 
van blikjes. Daarom 
plaatsten ze langs hun vel-
den/                  

“ Wij houden niet van blik 
of ander afval. Hou jij het 
proper? “ 

Naar aanleiding hiervan 
heeft MIWA een zwerf-
vuilactie opgestart onder de 
naam : 
minder afval » neen tegen 
zwerfvuil » Schoon Volk 

Naar aanleiding van 800 jaar 
Sint-Niklaas werd op 1 maart  
het startschot gegeven om het 
hele grondgebied  te bevrijden 
van al dat zwervend vuil.  
Zou er per deelgemeente 800 
kg zwerfvuil worden opge-
haald? 
Wat we enigszins vreesden 
werd in de eerste week van 
maart snel duidelijk. 
Sinaai: 1250 kg;   
Belsele: 1450 kg;  
Sint-Niklaas 1050 kg. 
Nieuwkerken: 1250 kg + een 
groot stort in de Armenwegel
(wie is hier verantwoordelijk 
voor?)  
Er werden ook nog drie zware 
vuilniszakken in de Blin-

Zwervend vuil en schoon volk 

MIWA zoekt Schoon Volk-
Hoe meld je aan voor 
Schoon Volk?   

- Surf naar het digitaal 
loket van MIWA en vul 
het registratieformulier 
in. 

- Ga langs bij de milieu-
dienst in het stadhuis om 
je vrijwilligerscontract te 
ondertekenen en je star-
terspakket op te halen. 
 
Maak van Nieuwkerken 
een propere gemeente! 
Ook huisvuil hoort niet 
thuis in de vuilnisbakjes 

Kerstverlichting dorpsplein en gemeentehuis 

Het centrummanagement en het stads-

bestuur hebben geopteerd om vroeger 

dan gepland  de sfeerverlichting tijdens 

de kerstperiode te vernieuwen. In over-

leg met de dorpsraad is het nu voorzien 

dat de kleine bomen op Ten Bos uitge-

licht worden, hetgeen een mooier re-

sultaat zal geven dan de grote bomen. 

Ook het oud gemeentehuis wordt mooi 

verlicht  en er komen twee verlichte 

bomen aan de ingang van de kerk, 

i.p.v. de kegel vroeger.  Ook de 

kerststal wordt door hen verlicht. 

Hiermee worden de vragen van de 

dorpsraad ruim ingewilligd. 

.  

http://www.miwa.be/nl/minder-afval/sorteren-is-kinderspel/
http://www.miwa.be/nl/minder-afval/neen-tegen-zwerfvuil/schoon-volk/
http://www.miwa.be/nl/minder-afval/neen-tegen-zwerfvuil/schoon-volk/
http://www.miwa.be/nl/minder-afval/neen-tegen-zwerfvuil/schoon-volk/

