2 november 2005

DORPSRAAD NIEUWKERKEN-WAAS

VERSLAGGEVING

NIEUWKERKSE DORPSRAAD
Datum: 02 november 2005

Versie: 1.0

Verslaggever: Y. De Weirdt

1. Overlopen vorig verslag:



Geen opmerkingen.

2. Toelichting door burgemeester Freddy Willockx

Toelichting omtrent de kernpunten van het gevoerde beleid:
1. De voorbije legislatuur werd de nadruk gelegd op stads- en dorpsvernieuwing. Het
betrof een investerings-legislatuur. De werken die binnenkort starten in Nieuwkerken
kaderen hierin.
2. Fusie ziekenhuizen Stadskliniek AZ Waasland en Maria Middelares. Deze fusie
brengt radiotherapie naar Sint-Niklaas, een grote meerwaarde (o.a. in de
kankerbestrijding). Een fusie, die op zich niet evident is, is alleen hiervoor reeds meer
dan de moeite waard. Op de OCMW-raad van 23 november wordt het principe van
fusie goedgekeurd.
3. Aandacht voor de kleine dagdagelijkse problemen van de mensen via het ‘meldpunt’.
In de loop van twee jaar werden om en bij de 4000 meldingen geregistreerd.
4. Buurt- en wijkwerking stimuleren. Via subsidies diverse initiatieven ondersteunen en
tevens de lokale socio-culturele verenigingen ondersteunen.
5. Inspraak van de deelgemeenten organiseren door te werken via lokale dorpsraden. In
Sinaai is deze vorm van inspraak spontaan gegroeid. In Belsele en Nieuwkerken zijn
de dorpsraden opgestart.
6. Nieuwkerken als deelgemeente:
o Rio-project: in december wordt de fasering toegelicht (hoe omleiden, hoe
bereikbaarheid middenstand garanderen).
o Stedelijke basisschool: licht op groen voor nieuwbouw (capaciteit voor finaal
500 leerlingen). Er zijn 2 essentiële vragen:
- 1/ Blijft de bibliotheek in de gemeenteschool?
Er is de neiging om te opteren voor een verhuis van de bibliotheek naar de
site van het gemeentehuis. Ook binnen de dorpsraad wordt dit laatste
positief onthaald. Tevens wordt nagegaan of het mogelijk is om de nieuwe
bibliotheek tussen de bestaande gebouwen in te planten en zo het
aanwezige groen maximaal te behouden.
Het creëren van extra parkeergelegenheid aan de site van het gemeentehuis
moet met de nodige omzichtigheid gebeuren, daar niet alles dient te wijken
voor ‘koning auto’. Wanneer extra parkeergelegenheid voorzien wordt zal
er tevens een nul-tolerantie gelden ten overstaan van verkeersovertredingen
aan de vrije basisschool.
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2/ Wordt de voorgevel van het concierge-gebouw behouden?
De ontwerper wordt gevraagd om voor beide opties een voorstel uit te
werken: behouden en niet behouden van de voorgevel. Vanuit de
heemkundige kring werd aangegeven dat in de loop der jaren reeds héél
wat van het erfgoed in Nieuwkerken teloor is gegaan. Daarom ook de vraag
om het behoud van de voorgevel ter dege in overweging te nemen.
Toezegging van de burgemeester om de ontwerpen aan de dorpsraad ter
discussie voor te leggen. Op de dorpsraad werd de opmerking gemaakt
waarom het ontwerp voor de nieuwbouw niet opengesteld is naar
verschillende/méér dan 1 architecten-bureau. Een goed ontwerp waarbij de
voorgevel behouden kan worden is immers een kwestie van voldoende
creatieve inbreng en zeker geen onoverkomelijk euvel.
7. Vragen dorpsraad:
o Financiële toestand stad: Sint-Niklaas doet het ondanks de voorbije
investeringen niet slecht (bevindt zich ergens in de middenmoot). Voor de
volgende jaren stelt er zich wel een probleem vanwege dalende inkomsten,
maar hieromtrent dienen afspraken gemaakt te worden met het Vlaamse
Gewest en de Federale Overheid.
3. Verslaggeving raden

2.1 Deelculturele raad:
 Nieuwe start wordt bediscussieerd.
2.2 Sportraad:
 Zwembad: werken zijn aangevat. Opening voorzien september 2006.
2.3 Stramien:
 Milieubeleidsplan ter inzage vanaf 6 november tot januari.
 Project omtrent het in kaart brengen van de lichtvervuiling wordt opgestart.
4. Werkgroep verkeer: verkeersproblematiek vrije basisschool



Status:
o Vergadering plaatsgevonden op stadhuis op 12 oktober 2005.
o Brief werd overhandigd aan schepenen en de gemeenteraad.

5. Andere / Varia






Brief ontvangen betreffende de onduidelijke verkeerssituatie ter hoogte van het knooppunt
Gyselstraat – Drielindenstraat. De onduidelijke verkeerssituatie nodigt er uit tot een
verkeerd rijgedrag. Grote voertuigen kunnen het knooppunt moeilijk nemen en het is een
gevaarlijk oversteekpunt voor fietsers. Een mogelijke oplossingspiste zou zijn om de
locatie een definitieve en duidelijke status van rondpunt toe te kennen.
Tevens is er de vraag voor de uitbreiding van de bebouwde kom. De huidige
snelheidsbeperking van 70 km per uur is ongepast in deze dichtbebouwde en druk
bewoonde straat.
Stad Sint-Niklaas: infovergadering omtrent het ruimtelijk structuurplan heeft
plaatsgevonden. Het betrof een algemene toelichting van het plan.
Nieuwe keien op de wegels van het kerkhof zijn te grof. De paden zijn hierdoor niet
toegankelijk voor gehandicapten en moeilijk begaanbaar voor ouderen.
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Heemkundige kring: er zijn foto’s beschikbaar van elk graf op het kerkhof. Ook van de
woningen in Nieuwkerken zijn foto’s beschikbaar, die de evolutie van deze woningen in
de loop der tijd weergeven.
Volgende dorpsraad: 7 december 2005; 20:00h.
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