
Van start gegaan op 28 april 2004 werden tot op heden zes dorpsraden geor-
ganiseerd  in de refter van de Stedelijke Basisschool Nieuwkerken, Gyselstraat. 
Héél wat inwoners van Nieuwkerken hebben hieraan actief deelgenomen. 

 

DE DORPSRAAD is een open samenkomst voor iedere inwoner van 
Nieuwkerken  die totaal ongebonden  is wat partijpolitiek betreft.                                    
Eventueel op komst zijnde veranderingen, problemen en activiteiten bin-
nen onze dorpsgemeenschap  worden bespreekbaar gemaakt, op de agen-
da geplaatst en toegelicht om zo tot een constructieve discussie te ko-
men. Communiceren met het stadsbestuur  is steeds mogelijk en bevin-
dingen en conclusies worden  via een verslag aan iedereen doorgespeeld. 

Ons contactadresOns contactadresOns contactadresOns contactadres    

Bert Schenkels 

Poelstraat 3    

9100 Nieuwkerken-Waas 

03-776 59 13                                                     
E-mail:  bert.schenkels@pandora.be 

Uiteraard ondersteunt de dorpsraad 
van harte elk initiatief dat door 
wijkcomité’s of instellingen wordt 
ondernomen om het     immense leed 
in Zuid-Oost Azië te helpen verzach-

Verantw
oordelijke uitgever 

BERT SCHENKELS voor de dorpsraad 

 



Antwoorden van het stadsbestuur                
   

op de gestelde vragen 

 
 Heraanleg Nieuwkerkenstraat  

De werkgroep verkeer van de Dorpsraad was betrok-

ken op het verkeersoverleg van stad en er werden 

bepaalde standpunten besproken die de goedkeu-

ring van de Dorpsraad dragen, zoals het aantal ver-

keersplateaus en de ligging van het fietspad. 

 Skateterrein 

De Dorpsraad gaat unaniem akkoord om dit tegen de 

zomer van 2005 aan te leggen op de sportterreinen 

van de Meesterstraat. 

 Speelbos Hazenpad ( Peperstraat)  

De stadsdiensten zullen dit op regelmatige wijze on-

derhouden. 

 Kleine Uilenwegel 

Verharding aangebracht op het gedeelte van het 

sportterrein. 
 Oude Molenwegel (Heihoekstraat) 

Wordt in 2005 over een lengte van 410 m verhard, 

tezamen met de Kruiswegel (Kwakkelhoek) over een 

lengte van 437 m. 

 Nieuwenwegel 

Tussen doodlopend zijstraatje van de Vrasenestraat 

naar de sporthal zal over een lengte van 112 m 

openbare verlichting aangebracht worden. 

 Meesterstraat 

Doortrekken van de voetpaden aan de huizen en aan 

de kant van de Wallenhofwijk tot Huis ten Halve. 

 Pastorijstraat 

Vraag om onteigening en aanpassing voetpad is lo-

pende. De aanleg van het voetpad wordt intussen 

voorbereid door een studiebureau. Tegen eind 2005 

zal de provincie dit dossier hebben afgerond. 
De DORPSRAAD vergadert in principe elke eerste woensdag van de maand om 20 uur 

Betrokkenheid van het stadsbestuur bij onze werking  
 
Op de Dorpsraad van november heeft de schepen van Openbare 

Werken, de heer G.  Van Peteghem, een aantal zaken toegelicht 

over onze gemeente. Meer uitleg werd gegeven over de “Rio-

projecten” waarvan het uiteindelijk doel is te komen tot geschei-

den waterafvoer (regen- en afvalwater) en waterzuivering. Na het 

eerste gedeelte dat ons al goed bekend is gezien de vernieuwing 

van de Vrasenestraat en de Nieuwkerkensstraat, volgt Nieuwker-

ken-Oost : werken aan de waterwegen en aanleg fietspad, langs-

heen de spoorlijn, naar Beveren. De oplossing voor de Uilestraat kan ten vroegste maar komen in 

de volgende legislatuur. Wel zullen volgens een nieuw procédé 

(combinatie van frezen, vermalen en walsen) de zijkanten verhard 

worden op een duurzame manier.  
Op de Dorpsraad van december heeft schepen van Ruimtelijke 

Ordening, de heer M. Heynderickx,  het nieuwe structuurplan toe-

gelicht, dat nu naar de hogere overheid gaat voor goedkeuring. 
De open plekken in de Wallenhofwijk zullen opgevuld worden met 

nieuwe woningen. De woonuitbreidingsgebieden worden de eer-

ste jaren niet benut, tenzij er een verkavelingsplan is goedge-

keurd. De ambachtelijke zone tussen de Heihoekstraat en de Gro-

te Baan blijft behouden. Tot nu toe is  slechts 1/3de ingenomen. 

Indien er in de volgende periode  een noodzaak zou zijn wordt dit 

gebied uitgebreid met  4 ha langsheen de spoorlijn. De terreinen 

van de schakel blijven speelterreinen.  
 Het is de bedoeling om op elke volgende Dorpsraad een schepen 

uit te nodigen om het beleid toe te lichten. 

De DORPSRAAD vergadert in principe elke eerste woensdag van de maand om 20 uur 

in de refter van de Stedelijke Basisschool (Gyselstraat).  

 Iedere inwoner van Nieuwkerken is van harte welkom en heeft spreekrecht. 

Noteer alvast…Noteer alvast…Noteer alvast…Noteer alvast…    
wo 2 februari wo 2 februari wo 2 februari wo 2 februari ---- wo 2 maart  wo 2 maart  wo 2 maart  wo 2 maart ----  wo 13 april (!)   wo 13 april (!)   wo 13 april (!)   wo 13 april (!) ----wo 4 mei wo 4 mei wo 4 mei wo 4 mei ---- wo 1 juni  wo 1 juni  wo 1 juni  wo 1 juni     


