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1. Vorig verslag:
Verslag van april goedgekeurd.
Vraag om de timing van de agenda in het oog te houden, zodat er voldoende tijd is voor het verslag
van de raden en de varia.

2. Schepen Annemie Charlier:
Bevoegdheden Cultuur, Toerisme en Landbouw.
Cultuur is zeker met veel interesse, al van voor het schepenambt.
Landbouw is haar gevraagd en ze moet zich daar inwerken.
Het beleid heeft het moeilijk: men moet 6 miljoen per jaar besparen.
Dit beleid is een uitdaging! Verenigingen worden zoveel als mogelijk gespaard.
Cultuur: ambitieuze rol als Centrumstad met unieke projecten:
Stad van de Sint
Stad van het kind
Mercator en museum.
Het museum is vernieuwd en heeft een unieke Cartografie. Zelfs de ESA is daarin geïnteresseerd.
Dit brengt ook toerisme naar Sint-Niklaas.
Voor Nieuwkerken moet men vooral de vrije ruimte behouden. Toeristisch interessant voor fietsers en
wandelaars.
Hotel en B&B promoten; aanbod in de toeristische folder aanbieden.
Aandacht geven aan de open ruimte en bolle akkers.
Erfgoedzorg: nood van het Heemkundig museum is gekend.
Huisvesting is te klein en er zijn gebreken aan het gebouw (elektriciteit en verwarming).
Vraag van het museum zal zeker de nodige aandacht krijgen.
Stad verkoopt een aantal gebouwen.
Renovatie Klompenmonument: Schepen zal dit verder opvolgen. Was nog niet op de hoogte.
Vlaamse Feestdag: budgetten liggen vast voor de volgende 6 jaar.
De Vlasbloem: ondersteuning via de Cultuurraad.
Ondersteuning verenigingen gebeurt via het fonds van de Vlaamse Gemeenschap:
+ 0.80 € per inwoner van de stad.
Vanaf 1/01/2014: verhoging van de retributies met 18% voor de huur van de lokalen.
Materialen moeten nog beslist worden.
’t Verschil: er wordt dringend gevraagd om een oplossing voor het gebruik van de lokalen , vooral de
grote zaal. Culturele en sportverenigingen zijn hier geïnteresseerd.
Dienst jeugd zal hierover moeten aangesproken worden. Probleem is de VZW die weinig actief is.
Aandacht aan het schepencollege om dit open te stellen. Het stadsbestuur moet dit zeker aanpakken.
Kunstonderwijs: de filialen blijven.
Openingsuren bibliotheek zeker herbekijken. Vooral de vraag om later open te blijven op een avond.
Meer personeel is niet mogelijk, er moet met de uurregeling geschoven worden.
Stad moet zijn personeelsbestand afbouwen.
Bloemenmarkt: de afschaffing wordt betreurd.
Landbouw:
Openstellen Trage Wegen: zie volgend punt van de agenda.
Diensten die geleverd worden kunnen nevenactiviteiten genereren (o.a. sneeuwruimen).
Herbevestigen van agrarisch gebied. RUP blijft landbouwgebied.
Het onderhoud van houtkanten zal de schepen zeker onderzoeken.
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3. Trage Wegen:
Wilfried presenteert namens de werkgroep volgend plan.
Trage wegen.
Als voorbereidend werk op de start van het tragewegenplan voor Nieuwkerken (start 2014?) gingen
vrijwilligers ( werkgroep De Groene Klomp) op pad en hebben alle voetwegen geïnventariseerd. Een
van de doelstellingen van dit plan is om voetwegen die verdwenen maar waardevol kunnen zijn terug
open te stellen. Waardevol wil zeggen: een weg die je zou gebruiken als hij opnieuw opengesteld
wordt. Dat plan zal gebaseerd zijn op de mening van de Nieuwkerkse bevolking.
Uit de evaluatie door de werkgroep kunnen volgende trage wegen waardevol zijn.
Marktwegel (voetweg nr.42 als verbinding tussen de Blindestraat en Godsschalkstraat). Het is een
verkeersveilig alternatief voor de drukke baan naar Sint Niklaas voor fietsers naar school of werk via
de autoluwe Olmenstraat en Godsschalkwegel naar de Klapperbeek.
Heihoekwegel-Donkerwegel (gedeeltelijk traject van voetweg nr.48 en voetweg nr.33). Voor
natuurliefhebbers uit de omgeving van de Nieuwkerkenstraat vormt dit een aantrekkelijke doorsteek
naar de Kruiswegel om van de rust en natuur te genieten: de open ruimte en het zicht op de dorpskern
en omgeving .
Een lid van de werkgroep heeft vorig jaar de vraag gesteld aan het stadsbestuur om Dreefken
(voetweg nr.45 verbinding Ster en Zonnestraat) opnieuw toegankelijk te maken. De voetweg is door
de betrokken stadsdienst positief geëvalueerd. Voor verdere stappen is het wachten op de inspraak
van de bevraging in de tweede fase van het project.
Randbemerking. Vanuit de landbouw wordt terecht de toename van zwerfvuil langs trage wegen
aangekaart. Allerlei vormen van zwerfvuil komen in de landbouwmachines terecht en kunnen
beschadigd geraken, brokstukken kunnen mensen verwonden of in het voedsel voor dieren
terechtkomen. Een oproep om aan dit ontoelaatbaar gedrag iets te doen, de vraag is hoe.

4. Snelheidsbeperking Vlasbloemstraat:
Er wordt gevraag om deze te beperken tot 70 km per uur in het gedeelte dat geen beperking heeft. Er
wordt te snel gereden en de zichtbaarheid is slecht door de maïsvelden.
Er zijn nog meerdere straten waarvoor dit best aangevraagd wordt zoals de Godsschalkstraat en
Drielinden.
Vraag aan de stad om dit in een algemeen plan te bestuderen en uitvoeren.

5. Verslag verschillende raden:
Deelculturele raad: Op zondag 7 juli is het de 11 juliviering op ons dorpsplein. Vooraf aanbrengen van
klomp 2013 aan het vernieuwd Klompenmonument om 15.30u.
Subsidies cultuur: 0.80 € per inwoner.
Huur lokalen verhoogd met 18% vanaf 1/01/2014 zoals reeds vermeld.
Sportraad: aanpassing subsidiereglementen. De bedragen worden niet verlaagd.
Als men subsidies aanvraagt moet men zijn leden verzekeren.
Minstens 10 leden waarvan 3 bestuursleden.
Jeugd en gehandicapten moeten geen verhoging betalen.
Basiskwaliteit doelgroepwerking i.v.m. opleiding van jeugd en mensen in armoede.

6. Varia:
Volgende dorpsraad: 5/06 met schepen Carl Hanssens, bevoegd voor mobiliteit, economie en werk.
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