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1. Vorig verslag: 
Geen opmerkingen. 

2. Hedwig Smet van de politie geeft verduidelijkingen over de 

verkeersregels en de misverstanden in het verkeer: 
In de bijlage vind je een uitgebreid antwoord op de vragen, verduidelijkt met 

tekeningen. 

Ik beperk me tot enkele bijkomende opmerkingen van de aanwezigen op de 

dorpsraad. 

 Dubbele ronde punten: 

Op de ovonde zijn de borduren aan de rand van de fietspaden te hoog. Dit is          

gevaarlijk voor de fietsers. 

Het rond punt aan de Kwakkelhoek is blijkbaar te weinig verlicht. Het midden van 

het rond punt ligt iets dieper en is niet goed zichtbaar. 

 Fietssuggestiestrook: 

De fietsers hebben geen voorrang. Het is gemengd verkeer. 

 Berm parkeren: 

zie bijlage. 

 Pechtstrook – Parkeerstrook: 

zie bijlage 

 Fietser op zebrapad 

De fietser mag over het zebrapad rijden, maar heeft geen voorrang. 

 Fietssuggestiestrook: 

Wanneer het fietspad overgaat in een fietssuggestiestrook heeft de fietser geen 

voorrang. Dit is o.a. het probleem in de Vrasenestraat ter hoogte van de 

Kolkstraat. 

 Rechts afslaan als fietser bij rood licht is verboden, behalve wanneer er een 

bord voorzien waarop dit aangegeven is. 

 Motorrijder mag alleen op voorbehouden trambaan rijden indien dit aangegeven 

is. 

 4 auto’s gelijktijdig op kruispunt waar voorrang van rechts geld. Geen oplossing 

voorzien in het verkeersreglement. Beroep doen op goodwill !!! 

 Parkeren op de berm: dat mag mits een aantal voorwaarden : zie bijlage. 

 Parkeren op een T-kruispunt: ( aan de zijde waar geen straat uitkomt ) 

  bvb. In de Meesterstraat: Dat mag. 
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 Op de autosnelweg rijdt iemand tegen 90 km/u op de middenstrook. Mag ik 

rechts voorbij steken :  

Men mag nooit rechts inhalen, tenzij men in file rijdt en de rechterstrook sneller 

gaat   dan de linkerstrook. 

 Nieuwe verkeersregel: 

Overal 70km/u buiten de bebouwde kom, behalve wanneer het aangegeven is 

om 90 km/u te rijden. Binnen de bebouwde kom 50 km/u. 

 Waartegen zondigen de meeste automobilisten, fietsers en voetgangers: 

Geen gebruik van richtingsaanwijzers 

Gordelplicht 

Fietsers in tegenovergestelde richting rijden 

Verlichting bij fietsers 

GSM gebruik 

GPS bedienen tijdens het rijden. 

Rood licht negeren 

Doorlopende witte streep overschrijden 

Geen voorrang van rechts geven 

3. Godsschalkstraat- Vrouweneekhoekstraat:  
We blijven proberen om een afspraak met schepen Carl Hanssens te krijgen om de 

problematiek van de Vrouweneekhoekstraat te bespreken. 

Jurgen Goeminne vroeg om de argumenten nog even op papier te zetten. 

Brief van bewoner die klaagt over het gevaar voor fietsers in de Godsschalkstraat. 

4. Kerstverlichting: ongenoegen: 
Er staan 2 verlichte kerstbomen, maar de dorpsraad meent, dat we toch niet goed 

bedeeld zijn.  

Er is beslist zelf een actie op touw te zetten om toch wat meer sfeer op het dorp te 

creëren. Meer hierover later. 

Over het pijnpunt Kerststal zullen we het hier niet meer hebben. Misschien is er een 

lichtpuntje voor 2017. 

5. Vragen schepen Mike Nachtegael over planning en 

budgettering 2017: 
- Budget voor bloembakken en bevlagging. 

- Budget voor Kerststal en Kerstverlichting 

- OCMW site: planning en voorstelling 

- De verkaveling van Wallenhofwijk 2 is goedgekeurd: planning en voorstellen. 

 

     6. Werkgroepen: 
Cultuur: 

 Op 15/12 vergaderen de socio-culturele verenigingen in ’t Ei in Belsele. Er wordt 

meer informatie verstrekt over de subsidies + extra subsidies voor 800 jarig 

bestaan van Sint-Niklaas. 
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 De herbestemming van de kerken: o.a. Christus Koning kerk zal nog uitsluitend 

gebruikt worden voor culturele activiteiten. 

 O-L-Vrouw Ten Bos is alle dagen geopend van 10u tot 16 u. 

7. Varia: 
 Gelieve de data van de activiteiten van de verenigingen regelmatig door te geven 

aan de kern van de dorpsraad ( kern@nieuwkerken-waas.be ) Ze zullen dan op 

onze website vermeld worden. 

 De werkgroep Feestmarkt moet nog vergaderen. 

 De Kerststal: de oude staat er. 

 De fietssuggestiestrook in de Nieuwkerkenstraat ligt er slecht bij. 

 Nieuwjaarsdrink op 15 /1 om 10.30 u op het dorpsplein. 
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