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1. Goedkeuring vorig verslag: 

Specifiëring Bejaardenzorg: comfort: voor bejaarden: o.a. douche met klapstoel + toilet 
op iedere kamer. 

2. Rio-project: 
Aannemer werkt goed samen om tegemoet te komen aan de wensen van de bewoners 
en de zelfstandigen. 
De onderdoorpersing aan de spoorwegovergang is vorig weekend gerealiseerd.  Vanaf 17 
mei wordt er begonnen aan de fase tussen de Meesterstraat en het station. 

 
3. Verslag verschillende raden:  

Sportraad: de interwijkencompetitie is uitgeregend. 
 
4. Varia: 

- Put aan de Klompenmakerstraat & Turkyen is gedicht. 
- Verkeersveiligheid aan de Vrije Basisschool: voorstel om onder het bord ‘Kus & Rij’, 

een bord verboden parkeren te plaatsen tijdens de ochtend, middag en avondspits. 
Buiten deze uren zou men max voor 1 uur mogen parkeren. 

- De bloemenmarkt gaat door op 12 mei op het dorpsplein. 
- De electriciteitscabine aan Ten Bos zou moeten herschilderd worden. Waarom wordt 

dit bushokje door de Lijn niet gebruikt. Voorstel om in het najaar iemand van de Lijn 
op de dorpsraad uit te nodigen. Er zijn blijkbaar een heleboel verzuchtingen van de 
dorpsbewoners. 

- In de Vrasenestraat tussen huisnummer 35 en 41 laat Belgacom de putten te lang 
open liggen. In het algemeen gesteld, kan men zeggen dat er veel klachten zijn 
over de nutsmaatschappijen.  

- Dorpswegel naast het kerkhof: bomen gerooid, in de gracht gelegd, maar de wegel 
zelf is niet hersteld. Deze wegel wordt door de fietsers veel gebruikt. 

 
5. Gemeenteraadsverkiezingen 2006 & Nieuwkerken-Waas: 
 

5.1. Algemeen Bestuur en Bevolking: 
- Over het algemeen is er een goede dienstverlening; 
- Politiedienst: wijkagent: moeilijk bereikbaar; anderzijds heeft het geen zin de hele tijd 

op kantoor te wachten; politie moet op straat aanwezig zijn.  
- Vereenvoudiging van het papierwerk voor het aanvragen van subsidies moet mogelijk 

zijn. 
 
5.2. Werkgelegenheid: 
- Wij zijn een woongemeente en dit moet gerespecteerd worden. 
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- Een kleine ambachtelijke zone is dus voldoende. 
 
5.3. Economie & Financiën: 
- Er is een hoge personenbelasting 8,5 %, maar de gemeentelijke opcentiemen zijn 

laag. 
- Kunnen de belastingen niet lager ? 
 
5.4. Winkelen en horeca: 
- Voorstel om na de werken in de Nieuwkerken- en de Vrasenestraat een feestweekend 

te organiseren in samenwerking met de zelfstandige ondernemers en het 
Stadsbestuur. 

- Geen betalend parkeren in Nieuwkerken. 
- Kan de middenstand ( de bakkers, beenhouwers …) een actie organiseren,   

‘met fietsgerinkel naar de winkel’ ? 
 
De dorpsraad was ontgoocheld dat er zo weinig interesse was vanwege de middenstand voor 
deze vergadering.  
De volgende dorpsraad  van 7 juni gaat door in het jeugdhuis ’t Verschil in de 
Nieuwkerkenstraat. 


