monument HEMELBOOG reeds beschadigd!
Het monument “Hemelboog” op het dorpsplein in Nieuwkerken-Waas is nog maar pas
plechtig ingehuldigd op zaterdag 10 december 2011 en is nu al beschadigd.
Vandalen hebben op een aantal vlakken krassen en scheldwoorden aangebracht. Ook
werd met grove middelen getracht om het plaatje met de naam van de kunstenaar Hugo Kaïret te verwijderen. Ook hier werd het monument zwaar beschadigd.
De dorpsraad van Nieuwkerken-Waas tilt zwaar aan deze zaak en heeft de politie gevraagd om proces-verbaal op te stellen. Indien er daders zouden gevonden worden mogen die zich verwachten aan een serieuze boete want de totale herstellingskost zal op
hen verhaald worden. Het monument terug krasvrij maken is een hele onderneming.
Daarom vraagt men ook dringend aan de stad om de verlichting aan te brengen in de
hoop dat dit vandalen tegenhoudt en er dus ook meer sociale controle is.

kalender volgende dorpsraden

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.

Ons contactadres
Bert Schenkels
Poelstraat 3
9100 Nieuwkerken-Waas
03-776 59 13
E-mail: stuurgroep@nieuwkerken-waas.be
Verantwoordelijke uitgever
BERT SCHENKELS voor de dorpsraad

www.nieuwkerken-waas.be

Woensdag 1 februari bespreken we huisvesting, bouwen en wonen, groen,
milieu en huisvuil, landbouw, economie en financiën, algemeen bestuur, werkgelegenheid, en tenslotte winkelen en horeca.
Woensdag 7 maart komen volgende onderwerpen aan bod: ruimtelijke ordening, verkeer, openbare werken, politie en brandweer.
Woensdag 4 april besteden we onze aandacht aan de samenstelling van het
‘Memorandum aan het stadsbestuur’.
De agenda voor woensdag 2 mei en woensdag 6 juni moet nog opgemaakt
worden.
De dorpsraad begint stipt om 20 uur en gaat door in de bovenzaal 1 van Centrum Ten Bos (uitgezonderd mei in de benedenzaal!).
In de varia kan men dringende vragen stellen die we dan kunnen doorgeven
aan de verantwoordelijken.
Iedere Nieuwkerkenaar is welkom en heeft recht van spreken!

HEMELBOOG
Hugo Kaïret

overzicht voorbije werking
Voor de dorpsraad van 7 september hebben we de mensen aangespoord om
naar de hoorzitting te gaan over het Rio-project Oost, waarbij de stad de nodige informatie heeft doorgegeven.
In de dorpsraad van 5 oktober werd de nieuwe korpschef van de politie voorgesteld door Burgemeester Christel Geerts. Zij gaf meer toelichting over het veiligheids- en algemeen beleid. Belangrijk is dat de politie gemeenschapsgericht
moet zijn en preventief moet werken.
Johan De Paepe, de nieuwe korpschef lichtte dan zijn beleid toe: hij wil zorgen
voor een excellente politiezorg, goed omspringen met budgetten, maar heeft
ook goede informatie nodig, moet weten wat er leeft in elke wijk. De veiligheid
rond de scholen is prioritair en de fietsveiligheid in het algemeen moet verhoogd worden. Vragen kunnen steeds gesteld worden aan: politie.wijk@sintniklaas.be
In de dorpsraad van 2 november kwam Guido Van Lysebetten, voorzitter van SK
Sint-Niklaas, de werking van de ploeg toelichten met nadruk op de gezonde financiële toestand van de club, uitzonderlijk voor ploegen in de hoogste klasse.
De nodige aanpassingen om in 2de nationale te kunnen spelen werden opgesomd o.a. de verlichting en de veiligheid. De club focust zich ook op een uitgebreide jeugdwerking met 300 jeugdspelers.
Nadien heeft gemeenteraadslid Julien Ghesquière de werking van het
“Drietakt” buurtbedrijf toegelicht. Het bedrijf is een buurt- en nabijheidsdienst
die allerlei diensten aanbiedt aan de inwoners van de stad en de deelgemeenten, de kansenpassers, alleenstaanden, 65+ en sociale organisaties. Ze hebben
een poetsdienst, klusjesdienst, verhuisdienst, tuindienst en grafonderhoud.
Voor meer informatie zie: www.drietakt.be tel. 03/776.13.40 info@drietakt.be
Adres: Regentiestraat 42 Sint-Niklaas, open maandag t.e.m. vrijdag 8u30.16u30.
Met de dorpsraad van 7 december hebben we de reeks ingezet van dorpsraden
die het Memorandum samenstellen dat we als dorpsraad willen meegeven aan
het toekomstig stadsbestuur dat verkozen wordt in de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober. Volgende onderwerpen werden behandeld:
welzijn en sociale zaken, jeugdbeleid, senioren, sport en vrije tijd, cultuur, verenigingsleven en onderwijs.
Een eerste opsomming hiervan werd opgemaakt en een reeks voorstellen gedaan om tegen april een duidelijk geheel te hebben.

Inhuldiging HEMELBOOG 10 december 2011
Namens de dorpsraad nam Oswald Opgenhaffen het woord bij de inhuldiging van dit
monument. (Wegens plaatsgebrek is deze toespraak ernstig ingekort).
Het is begonnen met een droom en een wens: een kunstwerk op ons dorpsplein, op de
plaats van de vroegere historische kapel van O.L.Vr. Ten Bos, en met verwijzing naar
onze geschiedenis. Toen in 2006 de grootse Rio-werken plaats hadden en onder andere
een deel van ons dorpsplein open lag, om er de gescheiden riolering in te plaatsen, hebben heel wat mensen de resten van de vroegere kapel gezien, hier op de plaats waar we
nu staan. Dit inspireerde Daniël Grumiau om die droom te lanceren. …
De dorpsraad heeft dan aan Dirk Maris gevraagd om dit project uit te werken. Na ontvangst van een aantal interessante voorstellen en een bespreking in de dorpsraad, werd
een project uitgekozen dat volledig voldeed aan de gestelde eisen. …
Inspelend op de geschiedenis van onze gemeente, de belangrijke rol hierin van de kerken en kapellen, de mensen “onder de toren”. Nieuwkerken, doorheen de geschiedenis
gelegen “op een kruising der wegen”, open en gastvrij, “een herbergzaam dorp met
innemende mensen”. (Liber Memorialis, Daniël Grumiau.)
Hugo Kaïret, de kunstenaar/ontwerper van de Hemelboog, heeft getracht al deze elementen gebald, krachtig, maar toch sierlijk weer te geven in dit hedendaags kunstwerk.
Eens de keuze gevallen, diende ook uitgekeken naar iemand die dit ontwerp kon realiseren. Zo kwamen we dan uiteindelijk bij de firma Alinco uit, gespecialiseerd in de verwerking van roestvrij staal. We mogen deze mensen zeer dankbaar zijn om al die inspanningen en het resultaat mag gezien worden. Dit monument wordt iets dat Nieuwkerken
zal tekenen. Nieuwkerken, een dorp in het hart van het Waasland met zijn
mooie“Hemelboog”. Dank aan alle sponsors, de stad, de firma Alinco, een aantal belangrijke groepen, en de vele gulle sponsors van onze gemeente. Zij staan allen vermeld
op de al even sierlijke informatieplaat, die het kunstwerk begeleidt.

RioRio-project NieuwkerkenNieuwkerken-Oost faze 2
Half september is de aanleg van de collector van start gegaan. Met deze werken gaan
Aquafin en de stad Sint-Niklaas het afvalwater van de Vlasbloemstraat tussen de Mispelaerwegel en de Nieuwkerkenstraat en de volledige Kwakkelhoekstraat tot de N70 aansluiten op de zuiveringsinstallatie in Beveren. Dat afvalwater belandt nu nog in de uitlopers van de Kievitbeek. Het regenwater wordt ook afgekoppeld aan de woningen en
afzonderlijk afgevoerd in oppervlaktewater via een gescheiden riolering voor regenwater. De werken worden gefaseerd uitgevoerd om de hinder zoveel mogelijk te beperken
en de woningen bereikbaar te houden. De aannemer brengt de betrokken bewoners
voor de aanvang van de grondwerken schriftelijk op de hoogte van de geplande rioleringswerken en de timing. In de Nieuwkerkenstraat (deel langs de spoorweg) en Heihoekstraat tot aan de nieuwe KMO-zone wordt ook een gescheiden riolering aangelegd.
Het grachtenstelsel langs de spoorweg tussen de Kruiswegel en Kwakkelhoek wordt
uitgegraven en langs de spoorweg vanaf de grens met Beveren tot het station wordt
een nieuw fietspad aangelegd.

