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VERSLAG 
 

NIEUWKERKSE DORPSRAAD 

Datum: 1 maart 2006 

Verslaggever: Bert Schenkels 

Versie: 1.0

 
 
1. Goedkeuring vorige verslagen: 

Verslag december 2005: goedgekeurd 
              Februari 2006: goedgekeurd. 

 
2. Rio-project: 

1ste fase: tot Vlasbloemstraat voltooid 
2de fase tot Meesterstraat: begonnen.  
Opmerkingen: 
- de aannemer wil geen voorlopig afgewerkte laag aanbrengen. 

Reden zou een geschil tussen het Stadsbestuur en de aannemer zijn i.v.m. vorig project; 
- De dorpsraad stelt dat wij onmogelijk akkoord kunnen gaan met het feit, dat we een jaar  
      zouden moeten wachten op een eerste asfaltlaag. Dit is niet conform de gemaakte afspraken. 
- Er is een vraag van de middenstand om stopcontacten te voorzien voor kerstverlichting. 
- Wat betreft het straatmeubilair is tijdens de informatievergaderingen helemaal niet over de 

straatverlichting gesproken. Normaal gezien zou het studiebureau daar toch aandacht moeten 
voor gehad hebben. De dorpsraad vraagt dus wel een aangepaste en zuinige verlichting. 

- Er werd ook gesuggereerd dat er een probleem zou zijn met de onderdoorpersing bij de 
spoorweg. 

 
3. Verslag Raden: 

Jeugdraad:  
Er is enquête gehouden rond speelruimten in Nieuwkerken. 
Resultaten:  - er moet ruimte voorzien worden voor recreatief voetbal 
                  - ergens zou er een ruimte moeten worden voor basketball 
                  - het speeltuintje in het Wallenhof zou vernieuwd moeten worden 
                  - boze mensen 
                  - probleem van het vuil 
 
Doel: werkgroep oprichten om deze problemen te bespreken en oplossingen uit te werken. 
 
Sportraad: 
Er is een lijst beschikbaar van alle sportclubs in Nieuwkerken. 
Op 30 april is er een interwijkencompetitie op de Ster. Geïnteresseerden kunnen zich nog 
inschrijven. 
 
Cultuurraad: 
- In 2006-2007 worden er enkele vieringen georganiseerd: 10 jaar overlijden van Dr. Cap; 40   
      jaar concertleven; 50 j Sander Wijnantskring. 
- 11-juli-viering heeft plaats op 1 juli 
- Er wordt een witboek samengesteld voor het cultuurleven voor de volgende legislatuur. 
- Verder wordt er een enquête gestuurd aan alle verenigingen over de werking van de 

deelculturele raad.  
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4. Varia: 
- Men is gestart met het leggen van klinkers op het kerkhof. 
- In de Mulderstraat is het zeer moeilijk om andere voertuigen te kruisen. Is het niet mogelijk 

enkele richting in te voeren ? 
- Beter onderhoud van de wegels 
- Is het mogelijk om het voetpad in de Kwakkelhoek door te trekken tot aan de 3de bocht ? 
- In de Kwakkelhoek staat er een bord max. 50 km/u; zou beter moeten geplaatst worden. Is 

niet te zien. 
- De jaarmarkt gaat door op het dorpsplein in Nieuwkerken i.p.v. op de Ster. 
- Verkeersproblematiek op Drielinden: verkeersborden werden aangepast; snelheid werd 

aangepast en de straatnaamborden werden vernieuwd en verbeterd. Om veiligheidsredenen 
werd de optie voor een rond punt niet weerhouden. 

- 20 jaar openluchtfuif. Wordt feestweekend met op zaterdag een barbecue. 
 
5. Gemeenteraadsverkiezingen 2006 & Nieuwkerken 
 
      Thema’s Sport – Cultuur – Verenigingsleven – Vrije Tijd : 

 
5.1  Sport: 

- vraag naar kleinschalig project op buurt- of wijkniveau voor niet-club gebonden activiteiten.  
      Dus louter recreatief. 
- Veiligheidsprobleem: parkeerproblematiek bij thuiswedstrijden van Sint-Niklaas.  

Verkeersoverlast. Vraag naar extra politietoezicht. 
- Kerkewegel: er zijn 2 pleintjes: eventueel mogelijkheid tot inrichting van klein basketbal 
      pleintje. 
- 1 gratis zwembeurt per jaar voor de jeugdbewegingen 
- Bloso-sporthal moet uitgebreid worden tot volwaardige sporthal. 
- Nood aan polyvalente sporthal. 
- In het speelbos aan het Hazepad: plaatsen van banken + vuilbak 
- Ruime vergoeding voor gebrevetteerde trainers van sportclubs. 

 
 5.2  Cultuur: 

- Heemkundige kring: heel tevreden met vestiging, maar zouden graag ruimtelijk uitbreiden. 
Verdieping bijbouwen zodanig dat zij permanente ruimten hebben voor museum, archief en 
om te vergaderen. 

- Bibliotheek: inplanting zou voorzien worden aan het nieuwe gemeentehuis. Er zou tevens  
      parkeergelegenheid voorzien worden. De bib zou zijn intrek nemen in het gebouw, waar ook  
      de gemeentelijke diensten en de academie zijn ondergebracht. Men zou dan starten met een    
      stuk nieuwbouw om de rest van de academie in onder te brengen. Er werd voorgesteld om  
      daar rond een werkgroep op te richten. 
- Verbouwing van het museum Zwijgershoek in Sint-Niklaas. 
- Beeldende Kunst: voorstel om op het kerkplein in het kader van de heraanleg een ‘monument 

te plaatsen, dat herinnert aan het ontstaan van Nieuwkerken. Rond een boom zitbanken in 
vorm van veelhoek. Materiaal nog te bepalen. Kan door werkgroep uitgewerkt worden. 

- Electriciteitsproblematiek in de Vlasbloem: via het gemeentebestuur aanvragen. 
- Onthaal inwijkelingen. Vanuit parochieraad wordt dit wel georganiseerd. Wij vragen aan het 

Stadsbestuur om een folder van Nieuwkerken mee te geven. 
 
Er was een hele afvaardiging van de jeugdverenigingen met een aantal goede voorstellen. 
Zij werden uitgenodigd op de volgende dorpsraad van 5 april waar ‘jeugd ‘ als thema ruimschoots 
aan bod zal komen. 


