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1. Vorig verslag:
Verslag van november goedgekeurd.

2. Van Hal Freddy, brandpreventieadviseur brandweer Sint-Niklaas:
Er zijn jaarlijks 25.000 woningbranden in ons land waarbij er 120 doden zijn.
Tussen 24.00u. en 6.00u. sterven de meeste mensen in bed of aan de deur door verstikking.
Daarom zijn rookmelders levensreddend en noodzakelijk. Het is belangrijk van deze goed op te
hangen.
Vanaf 1/01/2013 worden ze verplicht in Vlaanderen op elke verdieping.
Kiezen voor optische rookmelders waarvan de batterij 10 jaar meegaat.
Zoek op de verpakking naar de labels CE en EN14604.
Men kan meer informatie vragen aan de brandweer Sint-Niklaas, Nijverheidstraat 33 via
www.brandweersintniklaas.be of op het nr. 03 777 71 72.
Wat te doen bij brand:
Bel de brandweer op het nr. brandweer 112 op ICE
Zeggen wat er juist brand.
Waar: geef het juiste adres.
Ramen en deuren sluiten om de lucht af te sluiten.
Sleutel meenemen zodat de brandweer binnen kan.
Waarschuw de buren.
Blus evt. maar breng jezelf niet in gevaar.
Stroom en gastoevoer afsluiten.

3. Kermis september 2013: argumentatie om de traditionele datum te
behouden.
De voorzitter leest de argumentatie voor die de kern heeft opgesteld.

Kermis is de afkorting van kerk-mis, de datum waarop de kerk wordt gevierd naar aanleiding
van de inwijding.
Volgens dhr. D. Grumiau bestaat deze inwijding al zeker sinds onze laatste kerk is ingewijd in
1793, misschien zelfs al van de vorige kerken. Dit feest gebeurt met Maria Geboorte op 8
september. Vermits kermis op een weekend moet vallen werd gekozen op de zondag van 8
september of de eerste zondag na 8 september.
Deze traditie van kermis is dus al vele, vele jaren op de voormelde datum.
Het argument van de schepen i.v.m. het materiaal kan zeker opgelost geraken in samenspraak
met andere gemeenten.
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Als dorpsraad blijven we aandringen op het behoud van de kermis op de traditionele datum
dus 8 sept. 2013.
Wat betreft de koers is deze verschoven naar het weekend van 15 september en kan dus
perfect aansluiten bij het afsluiten van kermis. Vroeger werd dit ook speciaal gevierd en ook
met vuurwerk. Dit mag volgend jaar ook gerust zou zijn.
Het argument van de schepen is louter materieel en kan dus opgelost worden.
Trouwens we vrezen zelfs dat de traditionele kermisattracties door deze verschuiving weg
kunnen vallen omdat deze dan samenvallen met andere kermissen in naburige gemeenten.
Na discussie hierover vindt de dorpsraad dat men de traditionele datum moet behouden en men de
koers kan verschuiven naar de volgende week. Hierbij wordt gevraagd om terug het vuurwerk te laten
doorgaan bij het sluiten van kermis.

4. Vertegenwoordiger in Stramin namens Nieuwkerken:
Wilfried geeft meer uitleg over Stramin en de werking ervan.
Het is noodzakelijk dat ons dorp ook meer inspraak heeft bij Stramin, en dit via een vereniging die
belang stelt in het milieu en zo een afgevaardigde heeft en 1 vervanger.
We hebben 2 belangrijke prioriteiten:
1) De trage wegen: Ter voorbereiding van het trage wegenplan van het stadsbestuur hebben
een aantal vrijwilligers een inventaris opgemaakt van de bestaande voetwegen en deze die
niet meer toegankelijk zijn.
2) Rootputten: dit is een actieplan van de milieudienst het herwaarderen en inrichten van
waardevolle rootputten in ons dorp.
Wilfried geeft dan ook een overzicht van 17 rootputten in onze gemeente die besproken zijn
op Stramin. Er zijn nog een 12tal rootputten te gaan.
Dringende vraag aan het stadsbestuur om een aantal op te waarderen in samenwerking met
de eigenaars.
In Belsele heeft men al 4 rootputten uitgegraven op initiatief van de eigenaars.

5. Verslag verschillende raden:
Deelculturele raad:
Op de algemene vergadering van maandag 3 december waren een 15 tal verenigingen
vertegenwoordigd. Bedoeling was een nieuwe voorzitter te kiezen. Bij gebrek aan kandidaten
werd aan Kris Boel gevraagd om voorzitter te worden, wat zij dan ook heeft aanvaard.

6. Varia:

Volgende dorpsraad: 6 februari met de nieuwe Burgemeester
Lieven Dehandschutter.
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