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1. Vorig verslag  
         Geen opmerkingen 

2. Wim Olivié, Dany Thiron en Peter De Roeck presenteren de 

nieuwe gebiedsgerichte werking: het beheer van openbaar 

domein in Nieuwkerken: 
 

Zie ook de PowerPoint presentatie in bijlage 

Vragen en opmerkingen: 

- Aan de Heihoekstraat en De Ster stond vroeger een bank. Die is verdwenen. Kan zij terug 

geplaatst worden. 

- De banken aan het station en in de Slagmolenstraat kunnen een opfrisbeurt gebruiken. 

- Voor een garage in de Vrasenestraat zou de boordsteen moeten verlaagd worden. Geen 

probleem. Aanvraag indienen. 

- Kunnen er opnieuw bloemen aangebracht worden aan het oud Gemeentehuis. Ja, maar 

een vrijwilliger moet ze water geven. OK. Vrijwilliger geeft zich op. 

- Poetsen van de grachten: om de 3 jaar. 

- Zwerfvuil: groot probleem. In de lente wordt er terug een opruimactie voorzien. Oproep 

voor ‘schoon volk ‘. 

- Op de hoek van de Anthonis De Jonghe- en de Heihoekstraat ligt er een boordrug in de 

weg. 

- Het fietspad in de Vrasenestraat vanaf de Kolkstraat richting Vrasene ligt er slecht bij. 

Ook in Turkyen. 

- Het kerkhof is niet toegankelijk voor een rolwagen of rollator. 

- Veegploeg: er komt een extra toestel bij zodat ook de landelijke wegen minstens 1/jaar 

geveegd kunnen worden. 

- sneeuw ruimen: kan niet overal. Fase 1 worden de grote verkeersassen en de fietspaden 

geruimd. In fase 2, als er tijd over is en in overleg met de burgemeester kunnen andere 

straten aan bod komen. 

- Het Parkbos moet nog een naam krijgen: bvb. De Cleenebos 

- Door de fusie van het OCMW en het Gemeentebestuur wordt het groen aan het 

zorgcentrum ook door deze ploeg onderhouden. 

- De 2 containerparken zijn beiden op dezelfde dag ( maandag ) gesloten. Waarom niet op 

een andere dag. 
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- Aan de achterkant van ‘ Den Braven ‘ is het erg vervuild. De Stad kan hier niets aan doen, 

want het is privé terrein. 

3. Werkgroepen: 
- Jeugd: 

o De nieuwe schepen voor jeugd is Bart De Bruyne. 

o Er is ook contact met de parochiale werken. Er zijn 2 ontwerpen gemaakt voor de 

nieuwe lokalen voor de jeugd. 

- Cultuurraad: 
o Er zijn 10 verkozenen Van iedere deelgemeente is er een afgevaardigde. Kris Boel is 

verkozen voor de socio-culturele verenigingen. Deskundigen mogen zich nog melden. 

o Op de gemeenteraadszitting van 8 oktober 2018 is opdracht gegeven om de 

Heihoekwegel terug open te stellen. Er is tevens opdracht gegeven om contact op te 

nemen met de eigenaars van de gronden, om de Marktwegel ook te kunnen open 

stellen. 

4. Varia: 
- Nieuwjaarsreceptie 13 januari om 10.30 u 

- Vraag om het langste buffet te organiseren. Contact opnemen met het Stadsbestuur. 
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