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1. Vorig verslag: 

Geen opmerkingen. 

2. Onderwerp: Park bos en Trage Wegels 

Schepen Wout De Meester verontschuldigt zich en laat zich vervangen door dhr. Tom Arens 

Park Bos:   

Sinds de vorige dorpsraad waarbij dit onderwerp werd aangehaald zijn er geen 

noemenswaardige veranderingen. 

Het bos wordt opgekuist en er word een pad aangelegd ter verbinding van Turkyen met Ten Bos 

ter hoogte van de nieuwe O.C.M.W. inrichting. 

De speelzone krijgt een nieuwe beplanting als speelbos. Het ovaal zal dienst doen als 

speelruimte terwijl de paden in boomschors worden aangelegd zodat het Bos De Kleene rustig 

blijft. 

Betreffende het Berkenhof wordt het volgende voorzien: 

- Vanaf de Nieuwkerkenstraat wordt de bolle akker behouden, hij wordt beplant met 

hoogstam fruitbomen waaronder de schapen kunnen grazen. 

- De laagtes worden verder uitgediept om mits de opvang van regenwater een natte zone te 

creëren. Let wel een blijvende “vijver” kan niet gegarandeerd worden. De kanten worden 

met knotwilgen beplant. Allemaal items eigen aan het Waasland. 

- De niet betreedbare percelen worden als bloemenweide voorzien. 

- Ter hoogte van de bestaande weg (Boswegel en Armwegel) komt er centraal een 

hoofddoorsteek d.m.v. een uit verhard zand bestaande weg, bruikbaar voor de fietsers. 

- Aan de waterkant wordt een houten vlonder opgetrokken zodat dit deel ook gemakkelijk te 

bereiken is voor mensen die minder goed te been zijn. 

- De bestaande wegen worden vernieuwd zodat ze door fietsers kunnen gebruikte worden. 

Aan de ingangen worden fietsbeugels geplaatst. 
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Volgende vragen werden gesteld: 

- Kan het water komende van het O.C.M.W. bijvoorbeeld naar de natte zone worden 

afgevoerd? Dit wordt bekeken maar er kan geen water door het bos worden geleid. 

- Kan het water van het Kasteel gebruikt worden? Het Kasteel is verkocht, daar kan dus geen 

water gehaald worden. Wel worden de bestaande beken opnieuw uitgegraven wat wel voor 

extra watertoevoer kan zorgen. 

- De speelzone heeft nu een woeste bedekking: wat voorziet men? Dit gedeelte zal gemaaid 

worden en er wordt een bos aangeplant. 

- Waar vroeger het café T’Schaap stond wordt achter de garages afval gestort. Wat is de 

verantwoordelijkheid van de stad Sint-Niklaas als deze ruimte zou worden afgesloten want 

dan zal het stort zich verplaatsen naar het speelbos? Inderdaad een probleem waar geen 

onmiddellijke oplossing voor de hand is. Suggesties zijn het plaatsen van bewakingscamera’s, 

is zelfs geen slecht idee voor de veiligheid in het hele speelbos, of  het plaatsen van 

verlichting. Geen van beide zijn in het project opgenomen. 

- Stad Sint-Niklaas had beloofd het Leerbos in de Peperstraat te onderhouden maar blijft in 

gebreke. Wat met het onderhoud van het Speelbos? Het is de plicht van de Stad om voor het 

onderhoud te zorgen. 

- De plicht van stad Sint-Niklaas tot het onderhoud van het speelbos alsook toezicht te houden 

op hangjongeren zal door de Dorpsraad in de toekomst worden opgevolgd. 

- Wat is de functie van de geplaatste populieren aan de ingang van het Speelbos? De 

bedoeling is hiervan totempalen te maken ter gelegenheid van de opening. 

Planning: 

- In september 2017 voorlegging ter goedkeuring aan het college 

- Aanvraag bouwvergunning voor bestemmingswijziging – duur 3 maanden 

- Indienen van de bestekken 

- Bespreken tijdens de Gemeenteraad van december 2017 

- Aanbesteden – duur 1 maand  

- Aanvang voorjaar 2018 

- Werken beginnen vanaf de Nieuwkerkenstraat 

 

Situatie Trage wegel: 

Na 5 jaar is er nog niet veel verwezenlijkt. 

- De Marktwegel (tussen de Poel- en de Godschalkstraat) heeft vertraging opgelopen door een 

personeelswissel binnen het Regionaal Landschap 

- De wegel tussen de Nieuwkerkenstraat en de Kwakkelhoekstraat zou klaar zijn tegen het 

najaar van 2017, afhankelijk van het gekozen tracé. Dhr. Tom Arens kan hier niet voldoende 

antwoord op geven – we vragen het later aan schepen Wout De Meester. 

- Aan de Dorpswegel staat een bijenhotel maar er is geen bloemenweide voorzien. Dit moet 

elk jaar herbekeken worden en de verantwoordelijke persoon geniet momenteel van een 

loopbaanonderbreking. 

- Door een gebrek aan onderhoud en het verwijderen van de graszoden verdwijnt ongeveer 

75cm van de wegelbreedte 

- De vernieuwde naambordjes blijven achterwege 
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Vraagstelling: 

- Kan er iets ondernomen worden om meer parking te voorzien aan de kinderopvang. 

Bijvoorbeeld een zone kort parkeren aan café De Kikker. Ten Bos staat steeds vol. Probleem 

is dat er geen plaats is om meer parking te voorzien. 

- Men zou weinig tot geen respons krijgen bij het aanspreken van de dienst “meldpunt” op 

stad Sint-Niklaas. 

Een overzicht van deze items vindt u hier. 

3. Werkgroepen: 

De werkgroep rond de jaarmarkt houdt zijn eerste vergadering eind deze maand. 

4. Varia: 

Opmerkingen betreffende: 

- Het afsluiten van de Gyselstraat 

- Fietspaden in de Nieuwkerkenstraat 

- Zwaar verkeer in de Vrouwenheekhoekstraat en de Blindenstraat – nog geen beslissing 

genomen 

- Stad Sint-Niklaas promoot het gebruik van gratis Wifi. Kan dat ook uitgebreid worden tot 

Nieuwkerken 

- Door geparkeerde wagens stelt er zich een probleem ter hoogte van de doorsteek 

Wallenhof/Meesterstraat – dit is een politiezaak. 

 

 

Volgende dorpsraad: woensdag 4 oktober 2017 – 20.00. 
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