Verslag Dorpsraad 1 september 2004-09-16
1. Goedkeuring vorig verslag: OK
2. Verslag informatievergadering stadsbestuur 21/06/2004
Iedereen die op de vergadering aanwezig was heeft van het Stadsbestuur hierover een
verslag gekregen.
Hierover werden volgende opmerkingen naar voren gebracht:
* Met eenparigheid van stemmen werd gevraagd het fietspad aan te leggen tussen het
voetpad en de parkeerstrook.
Dit is trouwens een aanbeveling van de fietsersbond.
Indien de fietser valt heeft hij ten minste nog het geluk op het voetpad te vallen
i.p.v.op de rijweg.
* Met eenparigheid van stemmen werd tevens gevraagd een verkeerstafel aan te
leggen aan de Meesterstraat en de Nieuwkerkenstraat.
Beide voorstellen, zullen dringend overgemaakt worden aan het Schepencollege en de
gemeenteraadsleden omdat dit project op de volgende gemeenteraad zal goedgekeurd
worden.
Verder werd er nogmaals op aangedrongen, dat de werkgroep verkeer zou betrokken
worden bij dit project.
Er zijn blijkbaar nog geen verkeersborden, verboden boven de 3,5 ton geplaatst aan de
Meesterstraat en de Kriekelaarstraat
Verbetering van de doorvoer van zwaar verkeer door onze dorpskern wordt in het
vooruitzicht gesteld, door de aanleg van een oostelijke tangent, een nieuwe verbinding
met de E17. Uitvoering tegen 2007, waarvan akte.
3. Vraag werkgroep verkeer:
Er wordt nogmaals op aangedrongen, dat de werkgroep verkeer nauw betrokken zou
worden bij de verdere uitwerking van het project heraanleg Vrasenestraat en
Nieuwkerkenstraat.
4. Hazenpad Peperstraat: drempel te hoog.
In het kader van de ruilverkaveling, die aan gang is, zal het hazenpad verlegd worden
en zal het probleem dus verholpen worden.
5. Fietsstalling station Nieuwkerken: verlichting
Dit werd door de gemeenteraad goedgekeurd.
6. Zone 30 school: borden beter accentueren met extra flikkerlichten.
De flikkerlichten zijn besteld.
7. Klompenmakersstraat uitrit: bushokje belemmert uitzicht.
Volgens een mail van het Stadsbestuur is de klacht ongegrond. Het probleem is te
vergelijken met het bushokje aan de Callaertstraat en de Bellestraat. Daar heeft men de
reklame verwijderd en is het probleem opgelost.
Men gaat het eerst uittesten met de fiets en de auto.

8. Skatepark plaatsing op het sportterrein: standpunt
In samenspraak met de jeugdraad, de jeugdbewegingen, de sportraad en schepen
Vercauteren werd beslist dit skatepark aan te leggen op de gronden naast de
voetbalclub.De uitvoering was voorzien tegen augustus.
Ondertussen werd er op 7/6 klacht ingediend door de voetbalclub. Walo werd hierbij
ook betrokken.
Op de vergadering was er een vertegenwoordiger van Walo aanwezig en deze
bevestigde, dat er door deze vereniging helemaal geen klacht was ingediend.
De Jeugdraad , Walo en de bewoners van het Wallenhof steunen dit voorstel.
De vergadering nam unaniem dit voorstel aan en zal dit overmaken aan het
Stadsbestuur.
9. Vraag milieuraad: betrokkenheid Nieuwkerken:
De vereniging Stramien doet een oproep voor een vertegenwoordiger van
Nieuwkerken in deze stedelijke adviesraad.
Beslist werd iemand uit te nodigen op de volgende dorpsraad om een uiteenzetting te
komen geven.
Op toeristisch gebied komt Nieuwkerken wel aan bod.
10. Website:
De bouwer van de website moet nog gecontacteerd worden.
Eerst moeten we de structuur van de website ontwikkelen. Wat moet er op komen. En
wie wil eraan meewerken.
Er werd gevraagd dat iedereen er eens over nadenkt. En volgende vergadering komt
dit terug aan bod.
11. Verslagen van de verschillende raden:
Geen. Met de vakantieperiode heeft alles stil gelegen.
De actie met de aanplakborden van de verkiezingen heeft succes gehad. Verschillende
activiteiten konden op deze manier aangekondigd worden.
12. Varia:
* De cafetaria aan de sportzaal is terug open. Probleem: na de sportactiviteiten is er
alleen 1 gehandicaptentoilet open.
 Problematiek fietsende schoolkinderen langs Vijfstraten: kan er geen fietspad
aangelegd worden. Heel moeilijke situatie.
Misschien fietssuggestiestroken ?
 In woonblok tussen Geyselstraat, Peperstraat & pastorij: kunnen daar geen
serviceflats voorzien worden ? Die zijn blijkbaar voorzien in de Wallenhofwijk.
 Het speelbos aan het Hazepad: slecht onderhouden: er groeien distels.
 Het KAV heeft op 29/8 een fietstocht georganiseerd doorheen Nieuwkerken. Er
waren heel wat opmerkingen over de veiligheid. Op de volgende kernvergadering
zal er een inventaris opgesteld worden, zodat hierop op de volgende dorpsraad kan
terug gekomen worden.

