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1. Vorig verslag: 
Geen opmerkingen. 

2. Schepen Wout De Meester geeft uiteenzetting over stand van 

zaken over het Parkbos en de Trage Wegen: 
Het Parkbos: 

 Momenteel is het een voor – voor ontwerp. Als het voorontwerp klaar is wordt er 

opnieuw met de bewoners gecommuniceerd. 

 In het populierenbos zijn de bomen geveld o.w.v. de veiligheid. 

 Het is de bedoeling de weide open te houden. Op het achterste stuk worden er 

fruitbomen geplant en zullen er schapen grazen. Er zullen bolle akkers zijn en 

langs een waterpartij worden er knotwilgen voorzien. De linkse weide zal goed 

toegankelijk zijn via een pad en een bruggetje. 

 Het populierenbos wordt een speelbos. In het midden een heuvelrug met een 

amfitheater. 

 Rond heel het terrein is er een weg voorzien in boomschors. 

Er worden ook rustbanken voorzien. 

 Er wordt rekening gehouden voor de toegankelijkheid voor bejaarden. 

 Het parkbos & het OCMW worden verweven. 

 Begin 2017 zou het voorontwerp klaar zijn. 

Trage wegen: 

De vraag werd gesteld, wanneer de eerste nieuwe wegel zal opengesteld worden. 

Het Regionaal Landschap gaat een voorstel uitwerken. Hopelijk komt er iets van in 

deze legislatuur. 

In aanmerking komt de S48 b en c, die een verbinding vormt tussen de 

Nieuwkerkenstraat en de Kwakkelhoekstraat en de Marktwegel S 42, die een 

verbinding vormt tussen de Poelstraat en de Godsschalkstraat en daar aansluiting 

geeft op de Olmenstraat en de Olmenwegel. 

Verder moeten er aanpassingen gebeuren aan de Dorpswegel; de Schaliënhuiswegel 

is te smal; in het Hazepad ligt er een gevaarlijke bocht. Er is reeds herhaaldelijk 

gevraagd om de nodige aanpassingen te doen. 

mailto:secretariaat@nieuwkerken-waas.be


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

Er komen nieuwe bordjes, maar helaas is er beslist om de moderne spelling te 

gebruiken. 

Vlasrootputten: 

4 à 5 eigenaars willen wel meewerken. Begin 2017 starten de werken. De aannemer 

is aangeduid. 

Fietspaden: 

 Er zijn voorstellen van Stramien om een fietssnelweg te maken tussen Sint-

Niklaas en Waasmunster. 

 Tussen Sint-Niklaas en Temse, langs de nieuw aan te leggen Oostelijke tangent 

(nieuwe oprit naar de E 17 ). 

 Er wordt gewerkt aan een verbetering van het fietspad langs Hertjen en de 

Hoogkamerstraat. 

Verder wordt er een groene bufferzone aangelegd aan het nieuwe containerpark aan 

de Heihoek. Dit zal echter gebeuren na de aanleg van het containerpark. De trage 

weg blijft. 

3. Vragen rond verkeer: grootste misverstanden: 
 

 2 rijvakken op ronde punten. Hoe zich verhouden en wie heeft voorrang als met 2 

gelijktijdig op het ronde punt rijdt. 

 Wanneer hebben fietsers voorrang: bvb.  Suggestiestroken;  auto’s, die normaal 

voorrang van rechts hebben, verliezen deze voorrang wanneer er een afgebakend 

fietspad is, dat hen kruist? 

 Mag men op de berm parkeren? 

 Wanneer is een strook een parkeerstrook en wanneer is het een pechstrook? 

 Heeft een fietser ook voorrang op een zebrapad voor voetgangers? 

 Probleem wanneer fietspad overgaat in fietssuggestiestrook. Heeft de fietser 

voorrang? 

 Mag een fietser rechts afslaan indien het verkeerslicht op rood staat of is hiervoor 

een speciaal bord nodig? 

 Mag een motorijder de tram & taxibaan gebruiken? 

 Als men met 4 auto’s gelijktijdig op een kruispunt staat, wie mag dan eerst 

doorrijden ( bij voorrang van rechts )? 

 Mag je parkeren op een T-kruispunt , aan de zijde waar geen straat uitkomt. Bvb. 

Kruispunt Meesterstraat/Wallenhof 

 Op de autosnelweg rijd ik rechts tegen 120 km/u. In het middelste rijvak rijdt er 

iemand 100 km/u. Mag ik rustig op het rechtse rijvak verder rijden tegen 120 km/u, 

indien men in file rijdt. 

 Even de nieuwe snelheidsregels uitleggen : overal 70 km/u buiten de bebouwde 

kom, behalve indien anders aangegeven bvb; 90 km/u. In de bebouwde kom 50 

km/u.  

 

 Waartegen zondigen de meeste automobilisten, fietsers en voetgangers ( niet 

meegerekend: door rood licht rijden, doorlopende witte lijn overschrijden, 

overdreven snelheid, dronkenschap ) 
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4. Werkgroepen:  
Cultuur:  

- Op het Stadhuis is een rouwregister geopend Voor Marc Sleen 

- Op 20 november tussen 10u30 en 19u30 is er een wafelenbak in de Bib van Sint-

Niklaas. 

Seniorenraad: 

Van 21 tot 27 november is het seniorenweek.  

 De nadruk ligt op bewegen, sport e.d. Vooraf inschrijven is nodig. 

Stramien: 

Op 16 november is er in de Droomballon een info-avond over de dakenscan. De scan 

moet soms geïnterpreteerd worden. 

Jaarmarkt: 

Dit jaar is het mislukt o.w.v. de storm, maar in 2017 wordt het terug georganiseerd. 

Er zijn nog kraampjes ter beschikking aan € 25/stand. 

De jaarmarkt gaat door op 17 april in Berkenhof. 

5. Varia: 
- De zelfstandigen vieren de opening van de N 70 op 3 december vanaf 13.30 u tot 

16.30 u. Het is een kindernamiddag en er zijn ook bedrijfsbezoeken mogelijk. 

Prijs: enkele gratis tickets voor de kerstshow van Samson. 

- De Nieuwjaarsreceptie gaat door op 15 januari om 11 u op het dorpsplein. Een 

werkgroep zal het verder uitwerken. 

 

Volgende dorpsraad op 7 december om 20u. 
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