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1. Verslag vorige vergadering: 

             Geen opmerkingen. 

2. Schepen Gaspard Van Peteghem: 

Gewijzigde opstelling van de kermiswagens en het podium. Op het dorpsplein zullen 

ook geen woonwagens meer gestald mogen worden. 

Zondagnamiddag zijn er attracties voorzien voor de kinderen. 

Op zondagavond is er vuurwerk aan de sporthal. 

Het hoofdprogramma is op zaterdagavond voorzien. 

             Vragen: 

 Voetpaden in de Peperstraat worden hersteld 

 In de Uilen- en Zonnestraat worden uitwijkstroken aangelegd. Jaarlijks wordt 

er 1 straat van grasdallen aan de zijkant voorzien. 

 Verlichting Pietje Waaspad ( fietspad langs de spoorweg ): alles ligt klaar voor 

plaatsing, maar men wacht op de plaatsing van een elektriciteitskabine. 

 Op de hoek van de Nieuwkerkenstraat en de Meesterstraat is er nog steeds 

een graafput van Belgacom. Wanneer wordt die dichtgelegd ? 

 De Schommelaerswegel loopt onder water. 

 Kruiswegel herstellen 

 Fietspad in de Bellestraat dringend herstellen. 

 Voetpad aan de school O.L.Vrouw ten Bos moet hersteld worden. 
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3. Verslagen werkgroepen: 

 Seniorenraad: 

 - werk maken van nieuwe woonvormen zoals bvb. Op de VTS site, waar 10      

bejaarden samen wonen. 

 - vrijwilligerspoel oprichten om eenzame bejaarden te bezoeken. Maar ook budget 

vrijmaken voor opleiding van deze mensen. 

- budget voor valpreventie. ( sportdienst doet niets voor senioren ). 

             Werkgroep cultuur: 

           - De 11 juli-viering heeft plaats op 5 juli. Om 15.30u is er een huldiging                            
voorzien aan het Klompenmonument. 

          - Erfgoed Waasland stelt zijn collecties tentoon op 20 en 21 juli. In Nieuwkerken 
stelt Kris Boel haar koekjesdozen tentoon. 

 

4. Varia: 
Slecht onderhoud van het speelbos 

 

5. Budget 2015: prioriteiten voor Nieuwkerken bepalen: 

 Budget vrij maken voor het open stellen van de kerk. De nodige 

beveiliging voorzien.( zie meerjarenplan pag.  6 + 26 

  Niet verharde wegen en voetwegen en fietspaden verbeteren. Hazepad, 

Mispelaerswegel, Schommelaerswegel en Kruiswegel ( zie pag. 7 ) 

 Wegen asfalteren zonder rio-project : Zeveneekhoekstraat erbarmelijke 

staat. ( zie pag. 7 ) 

 Bermen verbeteren: Godschalkstraat en Zoetwaterstraat. ( zie pag. 8 ) 

 Parkeerroute + mobiliteit: enkele kleine parkings voorzien aan de rand 

van de stad ( P + R ), waar men voor een klein bedrag kan parkeren en 

met hetzelfde ticket de bus naar de binnenstad kan nemen. 

 ( zie pag. 8 en 9  ). 

 Rio-project N70 tussen de Ster en de Kwakkelhoek: planning ? Misschien 

nieuw project van de Westakkers ( nieuwe KMO-zone ? ) erbij betrekken. 

Zal zeker impact hebben op de herinrichting. ( zie pag. 11 en 12 ). 
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 Rio-project Vossekotstraat,  Pastoor Copstraat en Pastoor Stepmanlaan: 

uitvoering 2015 en 2016. Plannen nog niet voorgesteld !                                

( zie pag. 11 en 12 ). 

  Rio-project Raap- en Bellestraat: grenst aan Nieuwkerken. Nog geen 

plannen voorgesteld. ( zie pag. 14 ). 

 Trage wegen ( zie pag. 16 ) € 20.000 voorzien. Wanneer is de start 

voorzien voor Nieuwkerken.  

 Westakkers: niets voorzien tot 2019. Wat zijn de plannen ? ( zie pag. 17 ). 

 Openbare verlichting: fietspad langs de spoorweg. Wanneer uitvoering ?  

( zie pag. 20 ). 

 Vloer jeugdhuis ’t Verschil: graag realisatie in 2014. Pré-financiering 

voorzien door de turnkring. ( Zie pag. 30 

 Dringende vraag voor buitenschoolse opvang. Graag budget voorzien ?      

( zie pag. 36 ).      

 Investeringsbeleid OCMW € 6.000.000 voor 2015. Wat is er voorzien voor 

Nieuwkerken ? ( zie pag. 34 ).                            
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