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1. Vorige verslag:
Geen opmerkingen.

2. Schepen Wouter Van Bellingen:
a. Problematiek i.v.m. het kerkhof
Valt eigenlijk onder de bevoegdheid van Gaspar Van Peteghem. Wouter is uitsluitend
bevoegd over de concessies, maar zal de problematiek van de wandelpaden doorspelen aan
zijn collega. Het valt onder de verantwoordelijkheid van de groendienst.
Het is wel de bedoeling om de wandelpaden te laten vergrassen. Het kerkhof zal groener
worden. De wateroverlast zal weggewerkt worden. En de waardevolle graven worden
hersteld.
b. Jeugdhuis ’t Verschil
De vergaderzaal boven wordt in augustus gerenoveerd. Ramen en wanden worden
vernieuwd. Kosten worden geraamd op € 30.000
De grote zaal wordt in 2012 aangepakt.
Het is tevens de bedoeling om een rookruimte achteraan te voorzien, maar er is een probleem
aangezien dit een landbouwzone is.
In het nieuwe gemeentehuis is er een vergaderzaal, die momenteel weinig of niet gebruikt
wordt. Adviesorganen kunnen hier evenwel gratis gebruik van maken.
c.

Website: jeugd.nieuwkerken-waas.be
Het is geen enkel probleem om dit aan te maken. Er zijn ook geen bezwaren, maar het mag
enkel gebruikt worden om activiteiten aan te kondigen.

3. Speelplein Wallenhof: knelpunten:
De bladeren van de bomenrij zijn hinderlijk; het grasplein is niet in orde.
Het probleem werd reeds aan de groendienst gemeld en is reeds opgelost.
De bomen worden niet verwijderd, maar wel gesnoeid. En het grasplein is eigenlijk een weide.
Verder wenst de gemeente het bos en de weide over te kopen van het OCMW.

4. Drietakt:
Is een stedelijke vzw.
Zij verlenen thuiszorg in de Stad, maar niet in de deelgemeenten.
Er is een probleem voor de poetsdienst. Er zijn blijkbaar geen werksters vanuit Nieuwkerken en
de anderen vinden de verplaatsing naar Nieuwkerken te moeilijk.
De klusjesdienst zou wel functioneren.
Er werd voorgesteld om voorzitter Julien Gesquire uit te nodigen op een dorpsraad;
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5. Bloemenmarkt:
Vroeger was dit wel een succes. Nu staat er slechts 1 handelaar. De anderen wensen niet te
komen, omdat er te weinig bezoekers komen.
Het is de bedoeling om een beetje ambiance te brengen door de fanfare uit te nodigen en een
dranktent te installeren. De Stad levert gratis potgrond.
De markt gaat door op vrijdag 6 Mei van 16 u tot 19 u.

6. Verslag van de verschillende raden:
Jeugdraad:
De speelpleinwerking gaat door in het nieuw gemeentehuis van 1 tot 26 Augustus vanaf
12.45 u tot 17 u. Kinderen die ’s morgens naar de buitenschoolse opvang gaan kunnen
aansluitend naar de speelpleinwerking komen. Zij worden door monitoren opgehaald.
De kinderen worden ook actief bezig gehouden.
Gevraagd wordt om de werking kenbaar te maken op het dorpsplein.
Sportraad:
-

-

Indien SK Niklaas via de eindronde naar 2de klasse zou promoveren, wordt het huidige stadion
niet goedgekeurd door de voetbalbond. Zij zouden misschien willen verhuizen naar
Puyenbeke. Het gebruik van deze terreinen is beperkt. De aanpassing van de tribune zou €
12 miljoen kosten.
Verhuis is geen optie. De enige optie is Nieuwkerken uitbreiden. De uitrusting is trouwens
recenter.
In het zwembad wordt de Hall of Fame ingericht. Naast een foto van Tm Steels zou er ook
een van Eric Wymeersch komen hangen. Is dit wel gepast aangezien hij van doping beticht
werd ?
BMX terrein. Het parcours werd door de jongeren blijkbaar zelf aangepast om beter te kunnen
springen. De afsluiting werd beschadigd. Er wordt meer controle gevraagd.

Stramien:
-

-

Er wordt meer groen voorzien voor Nieuwkerken. Aanplantingen worden voorzien in de
Blindenstraat, Poelstraat, Drielinden, Godsschalkstraat, Molenstraat, Pieter Segherswegel en
Schuilhoek. Er wordt tevens rekening gehouden met de bijenpopulatie.
Aanplantingen worden voorzien in het najaar.
De jaarvergadering van Stramien gaat door op 26 April in Sinaai. Thema: rootputten.
Er wordt een actie voorbereid tegen sluikstorten.

7. Varia:
-

Stoptreinen in Nieuwkerken.
Cijfers van reizigersaantallen worden door de NMBS niet gegeven, zodat controle niet
mogelijk is. Blijkbaar wordt er ook gewag gemaakt van politieke beïnvloeding vanwege het
Stadsbestuur van Beveren. Het station van Melsele zou minder reizigers hebben dan
Nieuwkerken, maar zou meer stoptreinen hebben De stations van Sinaai en Belsele liggen op
nauwelijks 900 m van mekaar. Met de fiets makkelijk te overbruggen.
De dorpsraad vraagt dan ook duidelijk een andere houding vanwege het Stadsbestuur t.o.v.
Nieuwkerken en vraagt tevens druk ui te oefenen op de NMBS om de situatie aan te passen.

-

Er werd destijds gevraagd de nieuwe fietsenstalling aan de sporthal te overdekken. Blijkbaar
is dit niet gebeurd.
De asfaltlaag in Drielinden en de Schuilhoek zijn een groot probleem.
In de wegel tussen de Vrasene- en de Vlasbloemstraat moet een bord komen verboden
verkeer. Uitsluitend gebruik voor fietsers en wandelaars;
De klompentocht gaat door op 17 April vanaf 10 u. Vertrek vanaf De Schakel.

-
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