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VERSLAGGEVING 
 

NIEUWKERKSE DORPSRAAD 

Datum: 04 mei 2005 Versie: 1.0

 
 
1. Goedkeuring vorig verslag: 

 Concessies voor begraafplaatsen kunnen ook verlengd worden voor een duurtijd van 
tien jaar. 

 
2. Overlopen inhoud wijkvergadering 2 mei 

 Wijkportret geschetst: Nieuwkerken is jong, dynamisch en kent een lage 
werkloosheid. 

 Voorstelling politie overlastteams. 
 Fasering rio-project toegelicht. ( zie ook bijlage op www.nieuwkerken-waas.be ) 
 Verbindingsweg Klompenmakersstraat: zal opgenomen worden in de planning voor de 

volgende legislatuur. Alhoewel: er zullen keuzes moeten worden gemaakt. 
 Kruispunt/ Pastoor Capstraat: is geen zwart punt. Iedereen moet de verkeersregels 

respecteren.  
 Werken Vossekotstraat: onteigeningen zijn aan de gang. 
 Actie stad op de sporen toegelicht. 

 
3. Toelichting door de Heer Vercauteren, schepen van sport, toerisme, verkeer & 

mobiliteit 
 
2.1 Sport: 

 Skateterrein Meesterstraat: Waarom deze lokatie naast het voetbalterrein? Het is een 
gemeentelijk sportterrein, een lokatie met sociale kontrole en niet storend voor de 
buurtbewoners. De sportdienst zal toezicht voorzien en skate initiaties inrichten.  

 Sport-infrastructuur Nieuwkerken: de sporthal draait goed en de voetbalclub beschikt over 
een uitstekende infrastructuur. Bij voetbalwedstrijden is er soms overlast voor de nabije 
Wallenhofwijk, maar men zal trachten meer kontrole te voorzien. 

 
2.2 Verkeer & mobiliteit: 

 Er is vandaag een overaanbod aan mobiliteit, waardoor de verkeersdrukte sterk toeneemt 
en het verkeer zich uiteindelijk vast rijdt. Het enige alternatief naar de toekomst toe is het 
openbaar vervoer verder te activeren en te promoten. Een voorbeeld hiervan is de 
autovrije buscorridor naar de stad. De busverbindingen met Nieuwkerken kennen 
geleidelijk aan meer succes. 

 Problematiek doorgaand verkeer Nieuwkerkenstraat: het verbod op doorgaand zwaar 
verkeer door de Nieuwkerkenstraat heeft er toe geleid dat het verkeer nu via Beveren zijn 
weg zoekt. De signalisatie van het verbod dient te verbeteren. Zo is het verbodsteken niet 
aanwezig voor het verkeer dat zich ter hoogte van de Ster in de richting van Beveren 
verplaatst. De borden dienen tevens op een duidelijk zichtbare plaats te staan. 
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De Nieuwkerkenstraat dient bij de komende werken zo ingericht te worden dat het zwaar 
verkeer ontmoedigd wordt, maar anderzijds moet plaatselijk verkeer mogelijk blijven.  
Voor Vrasene en Nieuwkerken vormt het Deurganckdok, dat dit jaar opent, een grote 
uitdaging. Het containerdok betekent niet alleen extra werkgelegenheid, maar ook een 
toename van de verkeersdruk voor de regio. De provincieweg zal dit verkeer moeten 
opvangen. Alternatieven voor het vrachtvervoer via de weg, zoals via het spoor, zijn niet 
uitgewerkt. Het stadsbestuur zal contact opnemen met de organisatie ‘minder hinder’ om 
ervoor te zorgen dat GPS systemen het vrachtverkeer bij voorkeur via een andere, meer 
geschikte route sturen. Tevens zullen in de toekomst controles op tonnage en snelheid 
uitgevoerd worden.  

 Problematiek verkeer schoolomgeving: er zal naar de mogelijkheid gekeken worden,         
( opgenomen in de begroting van volgend jaar ) , om dynamische borden te voorzien ter 
hoogte van de school op Turkijen en in de Heihoekstraat. Een groot deel van de 
verkeersproblemen in de omgeving van de school worden  veroorzaakt door de ouders 
zelf. Vraag naar sensibilisering (thema op agenda van de dorpsraad plaatsen). 

 Rio-werken Nieuwkerken: start gepland september. Fasering en wegomleggingen zie 
website (www.nieuwkerken-waas.be ) 

 
4.  Varia 
 Smal voetpad in de Pastorijstraat (provinciebaan). De komende maanden zal het oude 

Verschil (na verhuis) gesloopt worden en het wegprofiel zal bijgestuurd worden (project 
hiertoe via de provincie). 

 Vraag om fietspad Kerkenwegel ter hoogte van Kalverweide aan te duiden zodat de 
spelende kinderen dit duidelijk opmerken. 

 Probleem aangehaald rond glascontainer. Waarom kiest de stad niet voor een regelmatige 
ophaling van het glasafval zoals in Beveren. In de omgeving van de glascontainers wordt 
veelal ook ander afval geplaatst. 

 Op diverse plaatsen wordt ook tuinafval gestort. Kan het stadsbestuur op diverse plaatsen 
geen containers voorzien voor groenafval? 

 Ter hoogte van de Kerkenwegel bevindt zich een stortplaats met bouwafval van de 
verkaveling in de Kalverweide. Kan dit? 

 Beken worden gekuist, maar hoe zit het met de straatgrachten. Wie is verantwoordelijk 
voor wat? Is het niet de taak van de stad om dit ook op zich te nemen (verwijderen slib en 
aangepaste apparatuur). Het Satdsbestuur gaat eerst een slibstort aanleggen. 

 Bereikbaarheid politie: donderdagvoormiddag is de politie bereikbaar in het 
gemeentehuis, ofwel kan men de ambtenaar op het gemeentehuis verwittigen. 

 
Wij nodigen iedereen uit op onze laatste dorpsraad voor de zomervakantie op woensdag 
1 juni om 20 u. 
 
 


