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BERT SCHENKELS voor de dorpsraad 

 
Wat moet volgens u in de volgende legislatuur   gerealiseerd worden. 

In gemeenschappelijk overleg werd besloten om de verkiezingen voor te be-

reiden in themadorpsraden.    

Hieronder overlopen we de thema’s die op de komende dorpsraden vanaf 

februari zullen behandeld worden. 

 

Woensdag 1 februari      Politie & brandweer                       

   Verkeer & Wegenwerken         

     Groen, Milieu & Huisvuil             

   Bouwen & Wonen. 

Woensdag 1 maart    Sport                                                  

   Cultuur en Vrije Tijd 

Woensdag 5 april     Onderwijs                                     

      Jeugd                                                 

     Senioren                                            

     Gezondheid & Welzijn  

Woensdag 3 mei   Algemeen Bestuur & Bevolking    

   Werkgelegenheid                            

   Economie & Financiën                    

   Winkelen & Horeca. 

Woensdag 7 juni     Opmaken van een synthese. 

Woensdag  6 september nodigen we de politieke partijen  uit om  rond deze 

    thema’s  een debat te  organiseren. 

 

Wij roepen alle geïnteresseerde dorpsbewoners op om actief deel te nemen 

aan deze heel belangrijke  dorpsraden. 

gemeenteraadsverkiezingen 2006 

Alle informatie betreffende de dorps-
raad vindt u op onze website 

www.nieuwkerken-waas.be.  
Indien u een activiteit in onze 

activiteitenkalender wil laten opnemen, 
kan u dit mailen naar 

activiteiten@nieuwkerken-waas.be.  

Verder vindt u op de site alle   verslagen 
van de voorbij dorpsraden en telkens de 
agenda van de volgende dorpsraad. 
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Tijdens de varia op onze dorpsraad kunnen de mensen elk probleem naar 

voor brengen. Indien nodig geven we deze dan door aan het stadsbestuur. 

Hierbij een aantal van deze vragen en de reacties van het stadsbestuur.  

  
◊ Toestand paden begraafplaats na sanering moeilijk begaanbaar 

Het stadsbestuur is zich bewust van de problemen en ze onderzoe-

ken verschillende mogelijkheden om dit probleem op te lossen. Na 

uittesten zullen ze de beste oplossing toepassen op gans de begraaf-

plaats. 
◊ Overstromingen regenval 20 augustus 2005 
De stad is op de hoogte van deze problematiek en heeft contact ge-

legd met de provincie om het wachtbekken optimaal te laten werken. 

◊ Onderhoud speelbos Peperstraat Het onderhoud zal intensiever aangepakt worden met o. a.  meer 

maaibeurten. 
◊ Busregeling De Lijn De wachttijd op zaterdag- en zondagavond is inderdaad 1 uur en kan 

om organisatorische redenen niet verbeterd worden. Ook De Lijn 

geeft dit antwoord maar wil dit wel bekijken  bij de volgende evalua-

tie van zijn diensten. 
◊ Opvolging werken aan het Rio-project 
De dorpsraad heeft aan het schepencollege voorgesteld om Oswald 

Opgenhaffen te betrekken bij de opvolging van deze werken als ver-

bindingspersoon tussen stad, aannemer en  dorpsraad. Elke donder-

dag om 10 uur is er in de vergaderruimte vooraan in de Berkenhof 

een werfvergadering voorzien. Hierbij wordt iemand uitgenodigd 

van de middenstanders die betrokken zijn bij de fasering van de wer-

ken in hun straat, en de verbindingspersoon van de dorpsraad.   

antwoorden stadsbestuur op onze vragen 

 

Sinds de eerste vergadering (augustus 2005) werden al een aantal zaken aan-
gepast om de verkeersveiligheid rond de Vrije Basisschool te verbeteren, 
zoals de “kus & rij”zone, een duidelijkere fietspadmarkering zijde rusthuis,  
leerkrachten en leerlingen die op een ludieke manier de ouders attent maken 
op foutparkeren, stadswacht die vroeg op post is, en de rij naar het dorp.  
Uiteraard is dit nog geen eindpunt en de werkgroep blijft ijveren voor extra 
parkeergelegenheid in de directe omgeving.  
Vooraan op de agenda staat nog de plaatsing van een dynamisch bord “zone 
30” en accentverlichting van het zebrapad. 

werkgroep verkeersveiligheid O.-L.-V.-ten Bos 


