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1. Vorige verslag:  
 
Geen opmerkingen 
 
Aanpassing in het memorandum: De Schakel: Het achterliggend terrein moet voorzien worden als 
gemeenschapsvoorziening. 
 

De dorpsraad is uitermate ontstemd over het feit dat schepen Gaspar Van Peteghem om 19.30 u 
een vergadering in Nieuwkerken organiseert, waarvan de dorpsraad niet op de hoogte is. Waarom 
kon deze vergadering niet op de dorpsraad doorgaan of op een ander niet overlappend tijdstip. 
 

2. Verslag van de verschillende raden: 
 
Deelculturele raad: 
  De Vlaamse Feestdag gaat door op 8 Juli op het dorpsplein. Meer informatie volgt via een   
  uitnodiging in alle brievenbussen. 
 
Seniorenraad: 
- adviezen die aan het Stadsbestuur worden doorgegeven, worden niet binnen een redelijke  
  termijn beantwoord. 
- Op 4 oktober wordt er een seniorenuitstap gepland. 
- Beter bekend maken, dat de activiteiten van het  rusthuis openstaan voor alle senioren. 
- Belbus voor Nieuwkerken. 
 
Milieuraad & stedebouw: 
- Dringend aanleg van nieuw containerpark. 
- Geen nieuwe woonuitbreidingsgebieden aanboren. 
 
Sportraad: 
  BMX-terrein: een 12-tal kinderen zijn het terrein aan het heraanleggen. 
 

3. Voorstelling verkeersknooppunten, uitgewerkt door de werkgroep 
verkeer: 
 
Zie powerpoint presentatie 
 
Verder werd er de nadruk op gelegd dat er oplossingen moeten gezocht worden voor: 
- Kruispunt Vrasenestraat – Kolkstraat: fietsers komen plots op de rijbaan terecht 
- Klapperbeek – Vijfstraten: afstand tussen fietsers en rijbaan te smal. Kruispunt’ bakkerij  Jos’  
  gevaarlijk. 
- Voorstel om eventueel de GB parking te benutten, zodat er ruimte vrij komt in Vijfstraten. 
- Weren van vrachtverkeer van E 34 uit de dorpskern ( indien niet lokaal ). 
- Aanleg van fietssuggestiestrook in de Pastorijstraat. ( was trouwens toegezegd bij de heraanleg,  
  om eenzelfde straatbeeld te creëren als in Nieuwkerken- en Vrasenestraat ). 

 

http://www.nieuwkerken-waas.be/verslagen/voorstelling%20knelpunten%20dorpsraad%206%20juni%202012.pdf
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4. Schepen Gaspar Van Peteghem: toelichting over de huidige en komende 
openbare werken: 
 
- Kwakkelhoek – Vlasbloemstraat: de werken zijn klaar. De verwijderde bomen zullen vervangen  
  worden. 
- Heihoekstraat: zou tegen September volledig klaar zijn. 
- Fietspad langsheen de spoorweg zou tegen het bouwverlof klaar zijn. Er wordt ook verlichting  
  voorzien. 
- Uilenstraat: de werken zijn in voorbereiding. Er is een probleem met de nutsvoorzieningen. Na  
  het bouwverlof zou de aanbesteding volgen en volgend jaar zouden de werken starten. De  
  Uilenstraat zou verbreed worden tot aan de Zonnestraat. De Zonnestraat wordt geasfalteerd na  
  het bouwverlof.  
- De Meesterstraat krijgt een nieuwe slemlaag en de toegangswegen tot de sportterreinen worden  
  aangepast. 
- De Entrepotstraat en de Callaertstraat worden voorzien van een nieuwe toplaag tot aan de  
  spoorweg. 
- Voor het project N 70 – De Ster is er nog geen timing. 
- Het sluiten van spoorwegovergangen is een Europese richtlijn. Op termijn zouden er overal  
  tunnels of bruggen moeten komen voor fietsers en voetgangers en bestaat de mogelijkheid, dat  
 voor de auto’s niet overal een verbinding gemaakt wordt. 

 

5. Varia: 
 
- Werken aan de vrije basisschool: de schoolpoort verhuist naar de Peperstraat. 
- De Pieter Segherswegel is een modderfestijn. 
- Hazepad: staat vol onkruid. Men mag maaien zodat het pad doorrijdbaar is voor fietsers. 
- Kerkhof: slecht onderhouden. 
 


