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1. Vorig verslag: 
Geen opmerkingen. 

2. Gedeputeerde Peter Hertog licht de werking van het 

recreatieoord ‘De Ster’ toe: 
De Ster is een provinciaal domein geworden. 

- De bezoekers komen uit Sint-Niklaas, het Waasland en Antwerpen. Het heeft dus 

een bovenregionale functie. 

- De provincie houdt zich niet bezig met persoonsgebonden maar wel met 

grondgebonden bevoegdheden. 

- Inhoudelijk zal er niet veel veranderen. Het zal geen pretpark of festivalweide 

worden, wat niet betekent dat er niets zal georganiseerd worden. 

- De infrastructuur zal aangepast worden, o.a. een nieuwe bekisting rond de vijvers, 

nieuwe steigers, sporthal en vooral nieuw sanitair. De kosten worden geraamd op          

€ 700.000 

- Er zal geen overkill aan activiteiten georganiseerd worden. Een circus, een 

muziekfestival, maar zeker geen 4 per jaar. Er zal gezorgd worden, dat dit geen 

overlast met zich meebrengt. 

- De toegangsprijs is een heet hangijzer. ‘Puyenbroeck’ of ‘de Gavers’ zijn gratis. 

Waarom moet ‘De Ster’ betalend zijn? In de andere domeinen is de inkom wel gratis 

maar men moet wel voor allerhande activiteiten, zoals het zwembad betalen.  

- De jaarlijkse kostprijs bedraagt € 800.000. De stad vraagt toegangscontrole. De 

toegangsprijzen zijn te consulteren op de website van de stad. 

Er zijn o.a. kortingen voorzien voor scholen, jeugdgroeperingen, de welzijnssector, de 

sportsector, de senioren. Er is ook een familiaal abonnement voor € 45 (€ 30 bij 

aankoop voor 1 mei) of een waarmee 30 personen gebruik van maken. 

- Betalend parkeren i.p.v. inkom: geen goed idee. 

- Aandacht om veilig met de fiets naar de Ster te rijden. De nieuwe aanleg van de 

‘ovonde’ ( ovaal rond punt ) zou de veiligheid moeten verhogen. 

- Iemand organiseert iets voor scholen bvb. Opleiding boogschieten. Moet die man 

staangeld betalen ? 

- De turnkring organiseert een evenement, waar iedereen met de trein kan rijden, de 

bootjes nemen, trampoline springen. Moet dit allemaal apart betaald worden ? Er 

bestaat een all-in ticket. 

- Dieren worden niet toegelaten op het domein. 
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- De leden van AC Waasland mochten vroeger gratis gebruik maken van de 

atletiekpiste. Dit moet nog onderhandeld worden. 

- De tennisterreinen waren vroeger van de stad. De tennisclub heeft nu een concessie 

op alle terreinen. 

- Iedereen, die vroeger abonnee was kreeg in April een uitnodiging om zich terug te 

abonneren. Dit jaar is dit niet meer gebeurd. 

- In de Stadskroniek staat geen info meer over de Ster. 

- Er is 1 muziekfestival gepland in augustus. Misschien volgt er nog 1 dit jaar. De Stad 

zal echter steeds toelating moeten geven. 

- Tijdens de veldcross zijn er steeds parkeerproblemen (overtredingen) in de 

omliggende straten. De politie moet controleren. 

3. Dag van het Park op 29 mei: 
Door de dorpsraad wordt er een fietstocht georganiseerd vanuit Nieuwkerken naar de 

Clementwijk, waar een nieuw project van wonen wordt voorgesteld. Daarna gaat het 

verder naar het Stadspark, waar ook een aantal activiteiten voorzien zijn + mogelijkheid 

tot picknick. Vertrek aan de bibliotheek van Nieuwkerken om 10 u. Korte stop voorzien 

aan de Sporthal. 

4. Vragen Bart Casier van Interwaas over de verkeersstromen 

2020 in het Waasland: 
- Het openbaar vervoer: De Lijn: aanpassing aan budgetvermindering; Trambus van 

Van Hool. 

- Parallelweg aan E17 naar Antwerpen 

- Verbindingsweg N70 met E 34 via Doornpark ? 

- Impact km-heffing op verkeer in Vrasenestraat: alhoewel verkeer boven 3,5 ton 

verboden is in Vrasene. 

- Oostelijke tangent 

- Fietsautostrades: wat is de planning 

- St.Niklaas – Dendermonde 

- Antwerpen – Gent 

- St.Niklaas – Temse 

- Oost – West verbinding ter hoogte van E 34 

- Fietsverbinding aan de Oostelijke tangent 

     5. Verslagen werkgroepen: 
- Senioren: 

- Er moeten meer comfortabele, kleine seniorenwoningen gecreëerd worden, die  

  betaalbaar zijn. 

- senioren moeten meer bewegen. 

- Stramien: 

Met het oog op het realiseren van het klimaatplan is er een dakenscan voor heel Sint 

Niklaas gebeurd. Zie ook http://www.sintniklaasklimaatstad.be/wonen/check-je-dak-

met-de-thermografische-dakenscan 

Er zijn 2 zitdagen voorzien in Nieuwkerken in het woonzorgcentrum op 30 en 31 mei 

van 14.00 tot 17.00 uur 

- Cultuur: 

De 11 juli viering is verplaatst naar vrijdagavond 8 juli. Meer informatie volgt. 
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- Toerisme:  

Er is een nieuwe wandelroute, de Klompenroute, uitgestippeld met een lus van 5 en 7 

km. Schelde-Durme moet dit nog wel goedkeuren. 

- Jaarmarkt: 

Door het slechte weer is de grote tent uit veiligheidsoverwegingen terug afgebroken. 

De reclame is afgespeeld. Geld van de standhouders is terug gestort. 

 

     6.Varia: 
- activiteiten moeten beter aangekondigd worden: in stadskroniek; op facebook en op 

onze website. Probleem: de informatie moet verzameld worden.  

- Er moet een kermisprogramma gemaakt worden voor de jaarmarkt. Dan kan men 

flyers laten drukken. 

- De hemelboog begint te roesten. 

 

 

Volgende dorpsraad op 4 mei om 20 u 
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