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1. Verslag vorige vergadering: 

Opmerking i.v.m. Pietje Waaspad dat er gewacht wordt op een electriciteitskast. 

Antwoord Schepen Geerts: technische complicaties,  

Vraag dorpsraad hier werk van te maken. 

2. Voorstelling vrije ateliers (Nick Meiresonne) 
- Vormingsinstelling van CC Sint-Niklaas opgestart in 1983. 
- Ontstaan op de site Zwijgershoek en oud gemeentehuis Nieuwkerken. 
- Uitgave van 3 folders per jaar voor totale werking plastische vorming, filosofie en 

persoonlijkheidsvorming, audiovisuele kunsten, actualiteit, geschiedenis,… 
- Volledig zelfbedruipend, krijgt geen subsidies, steun van stadbestuur d.m.v. 

administratieve krachten.  
-  Gebouwen zijn in bruikleen van het stadsbestuur. 
- Vroegere Vrije Academie is opgenomen in de vrije ateliers als “open atelier”, een 

plastisch atelier  met mogelijkheid tot overschakelen tussen verschillende cursussen. 
- Organisatie van 7-8 tentoonstellingen en diverse culturele uitstappen. 
- Grote jeugdwerking met een bereik van 1000-tal kinderen voor plastische-, dans- en 

artistieke vorming. 
- Reeds 15 jaar een werking rond vreemde culturen met cursussen rond deze landen. 
- Organisatie van creatieve verjaardagsfeestjes. 
- Vorming aan derden en verenigingen op vraag. 
- Koor vrije ateliers telt +/- 54 inschrijvingen. 

 

3.  Verslag diverse  werkgroepen 
Stramien 
Stramien is na de vakantieperiode nog niet samen gekomen. 
 
Bezorgdheid onderhoud wegels blijft actiepunt van “groene klomp Nieuwkerken” en 
vraagt de engagementen uit het verleden i.v.m. onderhoud te blijven volgen. 
Werkgroep gaat oplijsting van de wegels na evaluatie opnieuw overmaken aan de 
bevoegde diensten. 
 
Dossier Rode Aardestraat van vorig jaar;  
Private klacht naar aanleiding van de nieuwe aanleg. Beekloop zou mogelijks afwijken 
van de plaats waar deze moet liggen. 
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Cultuurraad 
Cultuurraad is na de vakantieperiode nog niet samen gekomen. 
 
Polyvalente zaal van jeugdhuis ’t Verschil komt ter beschikking van het verenigingsleven, 
inclusief een vergaderzaal. De regeling hiervoor zal later doorgegeven worden aan het 
verenigingsleven. 
 
Vernieuwde vloer is nog niet gerealiseerd, is nog steeds in onderzoeksfase.  
Dit blijft een bekommernis. 
 

Sportraad 
Proefproject “brede schoolopvang” 
 
Pilootscholen stedelijke basisschool Nieuwkerken en Belsele. 
Doel: sportieve naschoolse opvang aanbieden aan leerlingen v/d lagere scholen. 
Start op 1 september 2014 van 16h tot 17h , kostprijs 2€/startend uur. 
Gaat door op schooldagen in de sporthal van Nieuwkerken , met uitzondering van 
woensdag.  
Voorlopig enkel voor leerlingen  van de stedelijke basisschool. 
 
De sportraad steunt dit initiatief, graag met uitbreiding voor alle leerlingen van het lager 
onderwijs. 
 
De dorpsraad schaart zich achter het standpunt van de sportraad 
 

4. Varia 
- Oproep medewerkers voor werkgroep “kermis Nieuwkerken” 
- Nieuwe lichten voor fietsers kruispunt Godschalkstraat – Uilestraat, in midden v/h 

fietspad bevindt zich een gevaarlijke put – wordt deze week doorgegeven aan het 
meldpunt. 

- Naambordje “Meesterstraat” zijde Huis ten halve is nog niet geplaatst, was reeds 
doorgegeven bij vorig verslag dorpsraad. 

- Bij hevige regen is er wateroverlast ter hoogte van de Houtzagerijstraat. In het 
verleden was hier geen probleem, mogelijks door aansluiting van de 
Houtzagerijstraat. Vraag voor controle en onderzoek. 

- Vraag van de buurtbewoners Zonnestraat naar onderzoek om parkeerplaats te 
creëren in de buurt van de fietsstalling station. 

- Vraag controle op te drijven zwaar vrachtvervoer Heihoekstraat – Nieuwkerkestraat. 
Vraag naar communicatie controles via de dorpsraad. 

- De dorpsraad drukt zijn bekommernis uit over de verkommering van de pastorij. 
Vraag naar communicatie stand van zaken en/of eventuele acties en standpunten. 

- Fietspad langs spoorweg Nieuwkerken wordt veel gebruikt door bromfietsen, vraag 
naar opvolging. 
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