
Secretariaat: Oswald Opgenhaffen, Berkenhof 11, 9100 Nieuwkerken-Waas. 
secretariaat@nieuwkerken-waas.be – 03 776 27 45 

Verslag Dorpsraad 

07.10.2015 

Voorzitter:       Dirk Van der Stock 

Verslaggever: Bert Schenkels 
 

Versie: 1.0 

Datum: 7 oktober 2015 

  

1. Vorig verslag: 
Eventuele opmerkingen volgen op de volgende vergadering. 

2. Verslagen van de werkgroepen: 
De groene klomp: 

De voorstellen voor de Trage Wegen zijn door het Schepencollege en de gemeenteraad 

goedgekeurd. Het is nu wachten op de uitvoering. Er komen van de andere deelgemeenten 

ook klachten, dat de uitvoering op zich laat wachten. Er is blijkbaar veel tegenkanting vanuit 

de landbouwsector. 

Alle rootputten langsheen Ekelstraat tussen Drielindenstraat en Portugesestraat (N11 t/m 

N16)werden aan de hand van fotomateriaal voorgesteld. Er rest niet veel meer van deze 

rootputten en er is twijfel of ze nog waardevol zijn.  

Cultuur: 

- In maart 2016 wordt de Avond van de Cultuurprijs georganiseerd. Iedere vereniging     

kan deelnemen. Inschrijving moet gebeuren voor 4 Januari. 

- De monumentendag was een succes. 

- Op 9 November wordt er een filmavond georganiseerd in de Vlasbloem over de       

“Stoet van 700 jaar Nieuwkerken”. Inkom € 2 

Raad der dorpsraden: 

- Over de kerstverlichting is er nog geen nieuws. 

- De communicatie rond infrastructuurwerken loopt nog steeds niet goed. De 

dorpsraad was niet uitgenodigd voor de informatievergadering rond de N70. Via een 

omweg waren we wel aanwezig. 

- Reorganisatie van de dienstverlening door de Stad. In het voorjaar van 2016 nodigen 

we schepen Buysrogge uit om hierover meer informatie te verstrekken. 
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3. Varia: 
- Op 17/10 tussen 10 en 12 u is er een werkbezoek en vergadering over de inrichting 

van het Parkbos. 

- Op 9 /11 : Debat: groei van de Waaslandhaven. 19 u Ter Vesten Beveren. 

- De website was even off-line. Er waren een aantal veranderingen door de Stad, maar 

zij waren vergeten ons daarover te informeren. 

- De vuilniszakken zijn te lang blijven staan na de kermis in September. 

- meldpunt van Eandis gebruiken als straatverlichting kapot is. Nr van de 

electriciteitspaal doorgeven. 

- Soms krijgen we geen antwoord van het meldpunt Sint-Niklaas 

- De kerncentrale van Doel is vlakbij. Is het mogelijk om je huis hiervoor extra te 

verzekeren. Electrabel is wel verzekerd, maar veel te weinig. 

4. Bespreking voorstel van de Vlasbloem om meer steun van de 

Stad: standpunt van de dorpsraad: 
Brief: zie bijlage. 

De dorpsraad heeft na voorlezing de brief unaniem goedgekeurd. Hij zal door de dorpsraad 

doorgestuurd worden naar het gemeentebestuur. 

Het is de bedoeling om een gesprek tot stand te brengen tussen vertegenwoordigers van “De 

Vlasbloem” en de dorpsraad enerzijds en de Schepen van cultuur anderzijds. 

5. Voorbereidende vragen i.v.m. dorpsraad van November met 

schepen Wout De Meester over jeugdwerking en het Parkbos 
- problematiek rond de gebouwen van “ De Schakel “: vanuit de overheid worden de 

normen voor gebouwen steeds verstrengd. Wat kan de Stad hier aan doen. Zijn zij 

hierop voorbereid om de nodige aanpassingen te doen 

- Trage wegenplan: wat is de planning en timing  

- Wat wordt er gedaan met de voorstellen tot herwaardering van een aantal 
rootputten. 

- Doorstart Jeugdhuis ’t Verschil;  polyvalente zaal ? 
 

6. Schepen Carl Hanssens geeft toelichting over het 

Mobiliteitsplan en de impact ervan op onze gemeente: 
Zie powerpointpresentatie in bijlage 

Opmerkingen: 

- De Vossekotstraat komt aan bod na de werken aan de N 70 

- De lichten aan het kruispunt  Huis ten Halve en de Godschalksstraat: voorstel om 

groen licht te vervangen door oranje knipperlicht. Argument: als je als automobilist 

een wagen de baan ziet kruisen terwijl het licht op groen staat, ben je toch even in 

de war. 

- Waarom is er geen stadswacht meer aan de school.  
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- In de Vrouweneekhoekstraat parkeren de auto’s op de baan. De spiegels van de 

auto’s steken uit over het fietspad. Aan de andere zijde van het fietspad is er een 

goot. Gevaarlijke situatie voor de fietsers. Men zal een proefproject 

eenrichtingsverkeer organiseren en tellingen doen. Daarna wordt er een definitieve 

beslissing genomen. 

- Meer controle op door het rode licht rijden op Ten Bos. 
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