
Wegens het succes van de   
eerste editie, zal op zondag   
14 januari 2018 omstreeks 
10u30 voor de tweede keer de 
nieuwjaarsreceptie plaatsvin-
den. Deze zal opnieuw door-
gaan op het dorpsplein en elke 
inwoner van Nieuwkerken is 
hierop van harte welkom. 

De receptie wordt ingericht door 
“VZW Nieuwkerken Leeft” en de 
dorpsraad.  Zij bieden u gratis een 
glas glühwein, een kop soep en een 
broodje aan.                                                            
Opnieuw streven wij ernaar om zo-
veel mogelijk Nieuwkerkenaren el-
kaar een gelukkig nieuwjaar te kun-
nen wensen en hier een sfeervolle 
jaarlijkse traditie van te maken.   
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Dorpsraad Nieuwkerken 

TE NOTEREN DATA 

1° woensdag van elke 

maand: dorpsraad 

14 januari 2018: nieuw-

jaarsreceptie op het dorps-

plein  

2 april 2018: Jaar– en 

feestmarkt 

6 juli 2018: Vlaamse feest-

dag 

Organiseert u zelf een 

dorpsgerelateerde activi-

teit, mail het ons en we 

publiceren het in onze 

agenda. 

Kerstverlichting dorpsplein 

U heeft wellicht de nieuwe kerst-
verlichting op ons dorpsplein en 
het gemeentehuis al opgemerkt. 
We kunnen u met de nodige trots 
melden dat er na 5 jaar overleg 
met het stadsbestuur en de cen-
trummanager, een geheel nieuwe 
sfeervolle verlichting werd ge-
plaatst en dit voor de komende 
jaren.  

Feestmarkt Paasmaandag 
Op Paasmaandag, 2 april 2018, hou-
den wij voor de derde keer onze feest-
markt in samenwerking met onze 
plaatselijke zelfstandigen.   
Iedereen is er van harte welkom.   

Dit jaar zal de feestmarkt opnieuw in het 
Berkenhof doorgaan. Er is een optreden 
van de Nieuwkerkse topgroep The Staff 
met  randanimatie. Andere info volgt nog.                                                                                    

We trachten nu de kerststal op het 
dorpsplein in een nieuw kleedje te   
steken. Na de bevraging op de kermis 
hebben we beslist om de beelden van 
de Nieuwkerkse kunstacademie ten-
toon te stellen en werken we verder 
aan onze kerststal.  
We zijn nog op zoek naar mooie beel-
den. Kan u ons hiermee helpen, laat het 
ons zeker weten via mail.  



Programma: 
17.30 uur:  Inhuldiging klomp 2018 aan het Klompenmonument  
18.00uur:   Buffet  
20.30uur:   Optreden van de fanfare De Eendracht en het  
                     gelegenheidskoor met samenzang.   
19.20uur:   Officiële verwelkoming door het stadsbestuur. 
19.30uur:   Optreden van Gunther Neefs. 
21.30 uur:  Optreden van de Nieuwkerkse groep: Plastiek.  
 

Feest van de Vlaamse gemeenschap 

Vrijdag 6 juli 2018 - dorpsplein Nieuwkerken 
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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. 

U kan ons via mail bereiken op kern@nieuwkerken-waas.be 

 
financiën, algemeen be-
stuur, politie en brand-
weer. 
In de dorpsraad van 7 
februari komt welzijn en 
sociale zaken; jeugdbe-
leid; senioren; sport; 
vrije tijd; cultuur, vereni-
gingsleven en onderwijs 
aan bod. 
Op 7 maart bespreken 
we huisvesting, bouwen 

en wonen; groen, milieu 
en huisvuil; landbouw; 
werkgelegenheid; winke-
len en horeca; ruimtelijke 
ordening en openbare 
werken. 
Op 4 april wordt een uit-
gewerkt voorstel aan de 
dorpsraad ter goedkeu-
ring voorgelegd en over-
handigd aan het stadsbe-

Met de gemeenteraadsver-
kiezingen in het vooruit-
zicht, is het de bedoeling 
dat we vanuit Nieuwkerken 
een voorstellenpakket sa-
menstellen voor de volgen-
de legislatuur.  
In november zijn we gestart 
met verkeer, mobiliteit en 
openbaar vervoer. 
In december werd aandacht 
besteed aan economie en 

Memorandum gemeenteraadsverkiezingen 2018 

stuur. Heeft u sugges-
ties, kom zeker langs op 
één van de dorpsraden 
of laat het ons weten 
via mail.  
De agenda’s van de 
dorpsraden van 2 mei 
en 6 juni zijn op heden 
nog niet bepaald en 
zullen aan de hand van 
de actualiteit ingevuld 
worden. 

Problematiek Godsschalkstraat— 

Vrouweneekhoekstraat 

Door een zwart konijn uit een 

witte hoed te toveren, besliste 

het stadsbestuur om het laatste 

stukje Vrouweneekhoekstraat 

enkelrichting te maken. Ieder-

een stomverbaasd. Het sluip-

verkeer in de Blinde- Poel- en 

Zeveneekhoekstraat nam toe. 

Landbouwvoertuigen kunnen 

nog moeilijk kruisen en fietsers 

springen de gracht in om hun 

hachje te redden want de ber-

men zijn ondertussen bijna 

grachten geworden. Een oplos-

sing laat nog steeds op zich 

wachten. 

    

    

                

De verkeerswerkgroep samen met 

het oudercomité van de beide scho-

len en de dorpsraad hebben aange-

drongen bij het stadsbestuur om het 

gevaarlijke doorgaand verkeer tus-

sen de E17 en de E34 om te leiden. 

Er werden duidelijke borden ge-

plaatst, die aangeven dat de door-

gang in Vrasene verboden is. Er werd 

ook streng gecontroleerd en hopelijk 

blijft dit ook zo. 

Problematiek zwaar verkeer 

+ 3,5 ton door de dorpskern 


