
Dat het menens is voor de stad 
met het bovengenoemde project 
bewijzen de 2 inspraakmomen-
ten die daarover gingen op za-
terdag 17 oktober met een 40-
tal deelnemers en woensdag 16  
december met een 30-tal       
geïnteresseerden. 
Het 3,2 hectare oppervlakte bos
- en landbouwgrond dat de stad 
begin 2014 heeft aangekocht 
krijgt stilaan vorm in een park- 
en bosgebied dat tussen de    

Berkenhof en de Wallenhof-
wijk zal gerealiseerd worden. 
In dat geheel wordt ook nu 
nagedacht om daarbij aanslui-
tend een gans nieuw woon-
zorgcentrum uit te bouwen 
met 120 kamers, een diensten-
centrum en 30 woningen voor 
senioren. 
In februari zal de stad en het 
OCMW een uitgewerkt plan 
voorleggen aan de geïnteres-
seerden in onze gemeente.   

Parkbos en het nieuwe 

woonzorgcentrum Populierenhof 

Vlaamse Feestdag 

Al verscheidene jaren richt de 
werkgroep Cultuur van de 
dorpsraad begin juli de 
Vlaamse Feestdag in naar 
aanleiding van de 11 juli   
viering. Dit initiatief wordt 
gesteund door de stad en de 
Vlaamse Gemeenschap en wil 
vooral een volksfeest zijn 
voor iedereen. 
Dit jaar zal dit gebeuren op 
vrijdag 8 juli vanaf 17.30u. 
op ons dorpsplein. Naast onze 
fanfare De Eendracht en een 
gelegenheidskoor van onze 
gemeente zal ook een plaatse-
lijke zanggroep optreden. De 
hoofdact wordt vertolkt door 
zanger Gene Thomas. 
Gene Thomas is samen met 
Kristel Verbeke van K3 en 
heeft daar een mooi duet   
meegezongen: ‘k Wil Van Je 
Houden. 
Andere bekende nummers 
zijn: Alleen jij en het wonder-
mooie: Voor haar.  
Iedereen van harte welkom en 
er is gelegenheid tot deelname 
aan het buffet mits vooraf in 
te schrijven. 
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TE NOTEREN DATA 

1° woensdag van elke 

maand: dorpsraad 

28 maart: Feestmarkt 

paasmaandag 

8 juli: Viering Vlaamse 

Feestdag  

In dit nummer: 
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1 
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1 

Wandelen en fietsen 

langs Nieuwkerken 

2 

Stramin 2 

De groene klomp 2 

Data dorpsraden 2 

Na het grote succes van vorig jaar 
organiseren we ook dit jaar op 
Paasmaandag, 28 maart onze 
feestmarkt.  
Wij rekenen daarvoor op de 
zeer gewaardeerde deelname 
van onze plaatselijke zelfstandi-
gen en de interesse van onze 
dorpsgenoten. 
Wij duimen alvast voor een zon-

nige dag en heel veel enthousias-

te bezoekers.  

Meer informatie volgt nog. 

 
 

 
Voor verdere info:  
 
De Caigny Leen       
tel: 0497 65 39 38                                                      
leenvolley@hotmail.com 
 
 
Andries Alfons        
tel: 0473 93 08 89                                       

alfons.andries@telenet.be 

Feestmarkt op paasmaandag 

Foto jaarmarkt 2015 



Woensdag 2 maart komt 
schepen Christel Geerts de 
concrete plannen toelichten 
in verband met het nieuw 
aan te leggen containerpark 
in het industrieterrein aan 
de Heihoekstraat. De plan-
nen zijn rond en men begint 
binnenkort aan de uitvoe-
ring hiervan. 
 

Woensdag 3 februari  Burge-
meester Lieven Dehand-
schutter geeft toelichting 
over het vluchtelingenbeleid 
in onze stad. Naast het op-
vangcentrum in de Kasteel-
straat waar al 15 jaar een 
opvangcentrum is met nu 215 
vluchtelingen zijn er onlangs 
500 asielzoekers bijgekomen 
op de Westakkers.  

Woensdag 4 april zal 
gedeputeerde Peter 
Hertog de werking van 
het recreatieoord De 
Ster toelichten. Het 
recreatieoord is sinds 
vorig jaar overgenomen 
door de provincie en 
die hebben daar nieuwe 
plannen mee voor in de 
toekomst. 

Data volgende dorpsraden 

Wandelen en fietsen langsheen de bezienswaardigheden van Nieuwkerken 

ken inspraak om hun ideeën 
hierover kenbaar te maken. 
Een voorstel is opgemaakt en 
doorgestuurd. Het zou zinvol 
geweest zijn om de voorstel-
ling van de wandelbrochure te 
laten samengaan met de her-
opening van de nu gedeeltelijk 
ontoegankelijke Heihoekwe-
gel (trage weg vertrekkend 
vanuit de Nieuwkerkenstraat 
naar de Kwakkelhoek), maar 
dat blijkt niet haalbaar  

De dienst toerisme van Sint 
Niklaas heeft het initiatief 
genomen om in samenwer-
king met het Regionaal 
Landschap Schelde-Durme 
een brochure uit te werken 
langs trage wegen. Dit jaar 
wordt voor ons dorp zo’n 
brochure uitgewerkt.  
 
Op de startvergadering 
kreeg een ruime vertegen-
woordiging van Nieuwker-
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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 

STRAMIN  
(stedelijke raad voor milieu en natuur) 

Met maar twee vertegen-

woordigers  van Nieuwker-

ken zonder ondersteuning 

hebben we weinig inspraak, 

versterking zou wenselijk 

zijn (ook vanuit de dorps-

raad). Interesse? Kom eens 

naar de dorpsraad. 

In 2004 deed de milieudienst 

een oproep voor een verte-

genwoordiging van Nieuw-

kerken in de stedelijke ad-

viesraad.  Leefmilieu Sinaai 

is sinds 1970 actief op vlak 

van milieu en natuur, Belse-

le sinds 1988 via de Raaklijn 

met een 180 tal leden.  

 

 

Woensdag 4 mei komt Bart 
Casier van de Interwaas de ver-
keersstromen 2020 in het Waas-
land verduidelijken. Dhr. Casier 
heeft de voorbije jaren al 2 keer 
deze plannen toegelicht op onze 
dorpsraden en wil nu de huidige 
situatie schetsen. 
Woensdag 1 juni:  Hier is de 
agenda nog niet vastgelegd, 
maar we zullen zeker inspelen 

DE GROENE KLOMP 

Het zou een positief en 

stimulerend signaal zijn 

mochten we daarin on-

dersteuning krijgen 

vanuit de landbouw en 

onze dorpsgenoten dat 

al de energie die we erin 

gestoken hebben niet 

nutteloos geweest is. 

Onze plaatselijke milieu-

werkgroep “De Groene 

Klomp” heeft heel wat ener-

gie gestoken voor inventari-

satie van de weinige kleine 

landschapselementen die 

Nieuwkerken rijk is 

(rootputten, trage wegen, 

aanplanting bomen,…). Rea-

lisaties laten op zich wach-

ten omdat het stadsbestuur 

weinig begrip heeft op privé 

domein.               


