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1. Overlopen vorig verslag: 

 Geen opmerking. 
 
2. Rio-project Nieuwkerken-Waas 

 Wekelijks op donderdag vindt een werfvergadering plaats. Een half uurtje voor de 
werfvergadering is gereserveerd voor overleg en communicatie met de dorpsraad. 
Vragen aangaande de werken kunnen derhalve steeds via de dorpsraad doorgespeeld 
worden. 

 De zijbermen van Uilenstraat en Kolkstraat krijgen het hard te verduren en zullen 
bijgewerkt worden.  

 De koorden en ijzers die voor het gieten van de straatboordsteen noodzakelijk zijn 
blijven soms lang staan. Te lang voor sommige inwoners. 

 Tussen Vlasbloemstraat en Berkenhof werden de PMD-zakken niet opgehaald. Vraag 
naar betere communicatie over de gezamelijke afhaalplaats van vuilnis- en PMD-
zakken wanneer afhalen aan de deur tijdens de werken niet mogelijk is. 

 
3. Verslaggeving raden 
 
2.1 Jeugdraad: 
 Het aanplakbord in Nieuwkerken zou er komen op het dorpsplein. 
 Vraag naar speelruimte in het Wallenhof (dient te gebeuren via de jeugd- en sportdienst 

van het Stadhuis).  
 
2.2 Sportraad: 
 De werken in Nieuwkerken hebben weinig impact op de geplande evenementen. Er vallen 

nauwelijks evenementen weg. Zo zal de wielerwedstrijd tijdens de kermis plaatsvinden en 
een aangepast traject volgen. 

 De interwijken-compititie wordt terug opgestart. Deze zou 30 april plaatsvinden op het 
recreatiedomein van het Ster en valt er samen met de open-domeinen-dag. 

 
2.3 Stramien: 
 Gemeentelijk milieujaarprogramma 2006: een lijvig dossier waarin Nieuwkerken zo goed 

als niet aan bod komt (2 luttele pagina’s). Dit werd aangekaart door de 
vertegenwoordiging van Nieuwkerken. 

 De ‘Open jaarvergadering’ vindt plaats op 18 april 2006, te Sinaai. 
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4. Varia 
 Volkskunstweek (augustus 2006): 16de editie van dit 2-jaarlijks festival met een optreden 

gepland in Nieuwkerken op 16 augustus. Vraag van Mevr. Blancke naar de dorpsraad om 
de opvang van de buitenlandse groepen in gastgezinnen te organiseren. De gastgezinnen 
zorgen voor een avondmaal en kunnen vervolgens mee naar het optreden. Een vereniging 
kan eveneens optreden als gastgezin.  
Georgette Valaert stelt zich kandidaat als coördinator. 

 Mededelen van de antwoorden van het stadsbestuur op een aantal vragen gesteld op 
voorbije dorpsraden (brief toegevoegd aan website). 

 De werken op het kerkhof moeten sneller opschieten. 
 
5. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006 & NIEUWKERKEN-WAAS 

4.1 Onderwijs 

Vrije  stedelijke basisschool: 
 Beide scholen dienen op een gelijkwaardige manier te kunnen werken. De vrije 

basisschool beschikt momenteel echter niet over dezelfde werkingsmiddelen als de 
stedelijke basisschool. Bijvoorbeeld: de vrije basisschool kan niet beschikken over de 
adressen van gezinnen met kinderen voor briefwisseling.  

 Momenteel kennen beide basisscholen een toenemend aantal leerlingen en stelt zich op 
het vlak van de leefbaarheid van beide schoolgemeenschappen geen probleem. 

 Er is een zeer goede samenwerking onder de leerkrachten tussen beide scholen.  
 De vraag of beide lagere scholen onafhankelijk naast mekaar moeten blijven bestaan, valt 

buiten de bevoegdheid van het lokale bestuur, die geen beslissingrecht heeft over het vrije 
onderwijs. 

Muziekonderwijs: 
 Momenteel kan te Nieuwkerken enkel het eerste jaar muziekonderwijs gevolgd worden. 

De mogelijkheid nagaan om dit uit te breiden tot en met het vierde jaar muziekonderwijs.  
 

4.2 Jeugd 

- De jeugdraad heeft een memorandum bezorgd aan de verschillende politieke partijen. Een 
aantal punten hieruit: 

 jeugdwerking actief ondersteunen (voor Nieuwkerken specifiek de vraag naar een 
half- of voltijdse vrijgestelde); 

 een masterplan infrastructuur uitwerken; 

 ruimte voor de jeugd (o.a. in elke deelgemeente een fuifzaal voorzien); 

 inspraak van de jeugd bij de inrichting van speelruimte;  

 groene ruimte 

 meer toegankelijk bos 

 Beter onderhoud van de bestaande structuren. 

 Jeugdwebsite; 

- Het huidige speelbos wordt slecht onderhouden. Vraag naar een regelmatiger en beter 
onderhoud. 
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4.3 Seniorenbeleid 

Bejaardenzorg: 
 Bejaardentehuizen moeten voorzien in een minimum aan comfort voor hun bejaarden; 
 Vraag naar een aantal bijkomende bejaardenwoningen; 
 Mensen uit Nieuwkerken dienen bij voorkeur hier in Nieuwkerken naar het 

bejaardentehuis te kunnen. Dit dient meer de regel te zijn. 
 
Recreatie & ontspanning: 
Behoefte aan een seniorenhuis, een ontspanningscentrum voor senioren dient geëvalueerd te 
worden. Kan eventueel ingepland worden in de buurt van de nieuwe bibliotheek. 
 
“Senioren helpen senioren” terug opstarten. 
 
 
 


