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VERSLAG 
 

NIEUWKERKSE DORPSRAAD 

Datum: 4 oktober 

Dagvoorzitter: Bert Schenkels 

Verslaggever: Oswald Opgenhaffen 

 

Versie: 1.0

 
De vergaderingen van de dorpsraad gaan vanaf nu telkens door in De Nieuwe Klok. 
 
1. Opmerking verslag vorige vergadering  

Vraag van een aantal deelnemers : Nieuwkerken wenst wel degelijk een schepen   in 
het volgende bestuur. 
 

2. Gemeenteraadsverkiezingen : toelichting door S. Verhaeghe departementschef     
    burgerzaken en welzijn. 

Er zijn in totaal 5 lijsten ingediend voor 39 gemeenteraadsleden. In totaal zijn er 
53.887 kiezers waarvan 75 EU en 93 buiten EU leden. De stemming is verplicht voor 
alle Belgen, voor de nieuwe Belgen is er enkel stemrecht. 
In totaal 17 kieswijken met 59 stembureaus. De stemming is tot 16 uur en gaat per 
computer. Deze keer moet er op de naam aangeklikt worden.  
Eenieder, boven de 18 jaar kan een volmacht geven. (slechts 1 volmacht per persoon). 
Lijsten zijn paritair vastgelegd met binnen de eerste 3 min. 1 man / 1vrouw. 
Kartels kunnen na de verkiezing terug apart zetelen.  
Lijststem telt voor 1/3de mee. 
Ongeldig stemmen kan niet, wel blanco. 
Aantal Gemeenteraadsleden is afhankelijk van het bevolkingsaantal :  
  60.000 < 69.999 = 39 gemeenteraadsleden 
  70.000 < 79.999 = 41 (inwoners Sint-Niklaas op 1/01/06 : 69.714) 
Schepenen maximum 8 + de burgemeester = 9 leden van het college. 
Zetelverdeling is volgens het systeem Imperiali : alle stemcijfers ( som van 
lijststemmen en brieven met naamstemmen) worden gedeeld door 1 / 1.5 / 2 / 2.5 en 
verder tot alle zetels verdeeld zijn. Het hoogste quotiënt is telkens de zetel voor die 
partij. 
De lijststemmen tellen voor 1/3de mee voor de verdeling van de pot.  
De verkiesbaarheid van een kandidaat wordt bepaald door het kiescoëfficiënt. 
Alle resultaten gaan via centrale computer in Brussel en men verwacht rond 18 uur de 
volledige resultaten. 
De coalitievorming vereist een minimum van 20 zetels en zal dus minimum 2 lijsten 
moeten bedragen. 
Op 1 januari is er de eerste zitting van de 39 gemeenteraadsleden en die kiezen dan de 
voorzitter (hoeft niet meer de burgemeester te zijn) en de 8 schepenen. De voorzitter 
bepaalt de agenda. 
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De burgemeester wordt na de coalitieovereenkomst voorgedragen door de 
meerderheid. 
Het schepencollege voert uit wat de GR. beslist. 
De voorzitter van het OCMW maakt deel uit van het schepencollege.  
Elke 4de vrijdag van de maand is er de gemeenteraad die door iedereen kan gevolgd 
worden tijdens de openbare zitting. 
Het schepencollege vergadert elke maandagnamiddag. De beslissingen van het 
schepencollege worden collegiaal genomen. 
 
Met dank aan Dhr. Verhaeghe voor de uitvoerige en duidelijke toelichting. 
 

3. Rio-project : opvolging.      
De timing van de werken is nog altijd op schema, zelfs wat voor op de planning. 
Momenteel zijn er ingrijpende werken bezig in de Vrasenestraat en de aannemer 
vraagt meer begrip en discipline van de autobestuurders i.v.m. het parkeren en het 
overbodig hinderen van de werken. 
Voor de Kerstvakantie voorziet de aannemer dat in de volledige Vrasenestraat tot aan 
Ten Bos de onderlaag asfalt zal gegoten worden. 
In de Heihoek wordt begin november de glijbeton en de steenslag aangebracht. 
Er wordt een probleem gesitueerd van de dubbele bussen aan de hoek Meesterstraat en 
Nieuwkerkenstraat wanneer er auto’s dichtbij de hoek geparkeerd staan.  
Er zijn in het fietspad putten ontstaan, vb. aan Het Torenhof : wordt doorgegeven op 
de volgende werfvergadering. 
 

4. Verslag verkeerswerkgroep Vrije Basisschool Turkijen. 
 
       Vergadering  12 september ’06 

1. EVALUATIE VOORBIJE SCHOOLJAAR EN DOELSTELLING VOLGEND 
SCHOOLJAAR. 
Het foutparkeren (o.a. op de fietspaden) is sterk verminderd. De meeste mensen 
parkeren nu op de parkeerstrook in Turkyen; in de Peperstraat of op de parking van het 
OCMW. Momenteel komen er nog veel kinderen te voet of met de fiets. Maar dit kan 
natuurlijk verminderen als het weer slechter wordt.  
Ook het strenge optreden van de agente geeft resultaten  
De kus- en rij zone wordt vooral ’s morgens gebruikt. Om 15u30 geeft dit nogal 
praktische problemen.  
Het komende schooljaar gaan we in ieder geval het gebruik van de kus- en rij zone; de 
schoolrijen en het fietsgebruik blijven aanmoedigen. Ook het sensibiliseren van de 
ouders om correct te parkeren en aandacht te blijven houden op de veiligheid van onze 
schoolomgeving blijft ook dit schooljaar van toepassing. 
 
 

2. WERKING DYNAMISCHE BORDEN “ZONE 30” 
De borden werken ’s morgens vanaf 8u. ’s Avonds zouden ze normaal gezien tot 
16u30 werken, maar moet nog eens gecheckt worden. Via de eerst volgende schoolbel 
en OR krant zouden we de ouders kunnen inlichten op welke tijdstippen de 
dynamische borden aan onze school werken.   
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3. STADSWACHT, POLITIE 

De stadswacht staat iedere morgen vanaf 7u45 tot 8u30 aan de schoolpoort. Bij het 
einde van de lessen vanaf 15u30 tot 16u. De tijdstippen dat de stadswacht aan de 
schoolpoort staat, zouden we ook doorgeven aan de ouders via schoolbel / OR krant. 
Blijkbaar wordt hij niet vervangen bij ziekte of verlof. Maar nemen de leerkrachten, 
die hiervoor een opleiding hebben gevolgd, deze taak over. Hierover zal ook een vraag 
gericht worden aan het stadsbestuur (zie punt 12).   

 
4. ZICHTBAARHEID DAT HET VERKEER EEN SCHOOL NADERT. 

Via de Vlaamse Stichting Verkeerskunde kan men een spandoek “Veilig naar School” 
aankopen.  Het doek is 80 bij 450 cm groot, recto bedrukt en vervaardigd uit 
bachedoek van 650 gr/m². Aankoopprijs : 75.00 Euro. We zouden die eventueel op een 
voor het verkeer zichtbare plaats in de schoolomgeving kunnen hangen. Zowel voor 
dit spandoek als voor een paneel is het best om advies te vragen aan Dhr. Cooreman 
(verkeersverantwoordelijke)van de politie.   
Aangezien de directeur momenteel alle centjes nodig heeft voor het electriciteits- 
project, zouden we aan de ouderraad willen vragen of deze spandoek eventueel via hen 
kan aangekocht worden.  

 
5. EILANDJE 

Het eilandje (rondpunt voor onze school) werd onlangs een beetje opgekuist. We 
zouden aan het stadsbestuur willen vragen of het eilandje kan verkleint worden, 
zodanig dat bussen en vrachtvervoer gemakkelijker de Peperstraat kunnen inrijden. 
Het gebeurt vaker dat vrachtvervoer dat vanuit Sint-Niklaas komt langs de linkerzijde 
van het eilandje de Peperstraat inrijdt. Dit is uiteraard verboden én zéér gevaarlijk.  

 
6. FLUO-JASJES 

Op 19 juni heeft Dhr. Directeur Paul Lippens een brief ontvangen van het stadsbestuur 
dat de veiligheidshesjes, die op 4 mei aan de stad Sint-Niklaas werden geleverd, niet 
voldeden aan de door het stadsbestuur vastgelegde criteria en dus werden geweigerd. 
Via de dorpsraad wordt schriftelijk naar leveringsdatum gevraagd (zie punt 11).  
 

7. OCTOPUS PLAN 
Onze school O.L.V. Ten Bos werkt hieraan mee. Via het Octopus project kan men ook 
didactisch materiaal verkrijgen / aankopen (voorbeeld posters, flyers, palen, …)  

 
8. BORDEN SCHOOLBUSSEN 

Tijdens de spits mogen er geen schoolbussen op de kus- en rij zone parkeren. Dhr. 
Directeur heeft borden E3 aangekocht die hij kan gebruiken op de voorziene plaatsen 
waar de bussen wel kunnen parkeren vb Peperstraat en Turkyen. Gedurende de 
periode die op de borden vermeld staat, moet die parkeerplaats vrij blijven voor deze 
bussen.  
 

9. LESSEN VERKEERSOPVOEDING  
Jaarlijks heeft in oktober de verkeersweek plaats. Iedere klas werkt dan intensief rond 
verkeersveiligheid en krijgt bezoek van agent Rob.  
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O.a. juf Ann en Mieke zijn volop aan het “brainstormen” hoe zij samen met hun 
leerlingen op een creatieve manier de aandacht kunnen vestigen op veiligheid rond 
onze school.  

 
10. SCHOOLRIJEN 

De dorpsrij telt iedere woensdag meer dan 10 kinderen. Maar wegens de werken die 
binnenkort starten in Ten Bos, zou men opteren om de dorpsrij vanaf oktober af te 
leiden via Berkenhof tot in de Nieuwkerkenstraat. 
 

11. VRAGEN AAN STADSBESTUUR 
De werkgroep stelt schriftelijk volgende vragen aan het stadsbestuur : 

- Vervanging stadswacht indien huidige stadswacht ziek of met verlof 
- Nieuwe leveringsdatum veiligheidsvestjes 
- Verkleinen eilandje 
- Beloofde accentverlichting aan zebrapad voor ingang school (zie bezoek 

Schepen Urbain Vercauteren augustus 2005) 
Vraag hierover is wanneer de stadswachter in verlof is om beroep te doen op de 
parkeerwachter. 
De samenwerking tussen onze beide scholen wordt uitdrukkelijk gevraagd. 
 

5. Verslag verschillende raden 
De afgevaardigde van de cultuurraad wijst op de cultuurprijzen die onlangs werden 
uitgereikt voor verdienste en prestatie. 
D. Grumiau was een van de nominaties voorgedragen door de Heemkundige Kring en 
was ei zo na verkozen. 
Elke vereniging kan ieder jaar voorstellen doen aan de cultuurraad i.v.m. de 
cultuurprijzen. 
De tentoonstelling “Lof der Zotheid”  is een aanrader. 
 
Er was geen verslag van de jeugd- en de sportraad. 
 
Stramien vermeldt de gunstige cijfers i.v.m. de restafval : we zijn op de goede weg. 
 

6. Dorp in zicht : medewerker uitnodigen? 
Na voor en tegen beslist de raad om meer informatie en bij gelegenheid iemand uit te  
nodigen voor verder toelichting. 
 

7. Varia : 
-De secretaris van de dorpsraad  Belsele, de heer Stany de Bleser, vraagt om met de 3 
dorpsraden na de verkiezingen een gezamenlijk standpunt in te nemen naar het beleid 
toe.  
De vergadering vindt dit zeer noodzakelijk en vraagt om een debat met de 
verschillende partijen en zeker met de nieuwe coalitie i.v.m. ons memorandum en 
samenwerking met de dorpsraad. 
Wanneer het witboek (d.i. de beleidsvisie van de meerderheid) verschijnt van de 
nieuwe coalitie moeten we zeker controleren of ons memorandum erin verwerkt is.  
-Vanaf de dorpsraden volgend jaar moeten we telkens weer een schepen uitnodigen. 



DORPSRAAD NIEUWKERKEN-WAAS 4 oktober 

 
 

 

- Pagina 5/5 - 

-Onze verkozen gemeenteraadsleden worden gevraagd om voldoende informatie door 
te spelen naar de dorpsraad. 
-Een bijkomend punt kan door elk gemeenteraadslid op de agenda van de 
gemeenteraad gebracht worden door dit 7 dagen op voorhand in te dienen. 
-De vraag door de voorzitter van de schoolraad van de Stedelijke Basisschool om een 
constructieve dialoog tot stand te brengen tussen beide scholen wordt op de agenda 
van de volgende dorpsraad gebracht. Met onze excuses voor de vergetelheid om die 
vraag niet eerder te beantwoorden. 
 
 
VOLGENDE DORPSRAAD WOENSDAG 8 NOVEMBER 20 u. IN DE 
NIEUWE KLOK.        


