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VERSLAGGEVING 
 

NIEUWKERKSE DORPSRAAD 
Verslaggever: Bert Schenkels  
Voorzitter: Oswald Opgenhaffen  

Versie: 1.0
Datum: 6 februari 2008

 
 
1. Vorig verslag: 

Geen opmerkingen. 
 
2. Uiteenzetting Schepen Jos De Meyer, bevoegd voor economie, tewerkstelling, 

middenstand, kmo,  landbouw, waterlopen en stadspromotie: 
 
      Appreciatie over de werking van de dorpsraad. Hij volgt alle verslagen op. 
 
      Investeringen in Nieuwkerken: 

- Het nieuwe rio-project in de Vossekotstraat, Uilenstraat 
- Fietspad naar Beveren zal verder uitgebouwd worden 
- Een nieuwe bibliotheek.( meer info zie ons verslag van 5 september 2007 ) 
- Uitbreiding van de gemeentelijke basisschool 
- Aankoop van gronden voor het nieuwe containerpark in ons dorp. 
- Zware kosten voor herstelling van het dak van de Kerk. In de begroting werd er een bedrag 

van € 750.000 ingeschreven ( gespreid over 5 jaar ). 
 
Landbouwwegen en voetwegen: 
-  Mispelaerwegel, de Armwegel en de Pastorijwegel werden hersteld. 
-  Dorpswegel (Kerkhof) is heraangelegd. Er komt een nieuw verbindingsstuk naast het Kerkhof         
    rechtstreeks naar de Kerkwegel.  

      -  De nieuwe wegel tussen de Vrasenestraat en de Sporthal is volledig hersteld. 
      -  Schaliënhuiswegel is onbruikbaar door de werken van Acquafin. Kan pas hersteld worden als  
         het terug droger weer wordt. 

-  Kruiswegel: de omheining werd over de totale lengte neergehaald. Ofwel een vandalenstreek  
   ofwel een wraakactie. 
-  de bordjes van de Uilen-, de Kruis- en de Oude Molenwegel zijn verdwenen. 
-  de Schommelaerswegel moet nog hersteld worden. 
-  De kleine Uilenwegel ( voetbalveld ) Momenteel zijn er werken aan de parking. Opletten, dat      
   deze wegel niet verdwijnt. 
-  Er werd voorgesteld om de wegels op een kaart aan te duiden, zodat deze intensief gebruikt  
   kunnen worden door fietsers en uiteraard ook wandelaars. 

 
 
 
Waterlopen:  
Dienen als afvoer voor het hemelwater. Zij worden om de 3 j onderhouden. Voor deze waterlopen is 
de Stad verantwoordelijk. Deze winter komt Nieuwkerken aan de beurt.  
 
 
Middenstand: 
De feestelijke opening na de werken in het centrum werden door de Stad ondersteund. 
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Economie: 
Op ruimtelijk vlak werd het Stedelijk gebied van Sint-Niklaas vastgelegd. Dit houdt o.a. ook in de 
afbakening van de bedrijvenzones. 
 

- Heihoek in Nieuwkerken: ongeveer 10 ha. 
- Europark Zuid 

- Belsele 

- Veiling Profuco 

- Metal Union 

- Heidebaan-Passtraat 

- Putten van Scheerders ( op lange termijn ). 
 
Landbouw: 
Enkele opmerkingen van dorpsgenoten:  

- de landschapselementen zijn aan ’t verdwijnen ( o.a. de rootputten ) Wanneer zij in hun 
oorspronkelijke staat hersteld zouden worden, is een vergoeding door het Stadsbestuur 
voorzien.  

- Veel bomen, die tijdens de diverse stormen afgebroken of omver gewaaid zijn worden niet  
      vervangen. 
- De Canadabomen, die zo specifiek zijn in onze streek, verdwijnen stilaan allemaal. Zij dienden  
      om klompen van te maken. 
- De reeks bomen in de landelijke dreef tussen de Meesterstraat en de Uilenstraat zijn volledig  
      verdwenen. 

    
3. Reactie van het Stadsbestuur op N 70 

Burgemeester Willockx antwoordde, dat hij na ons protest contact opgenomen heeft met het 
ministerie van Openbare Werken, maar dat het besluit reeds definitief vaststond. Het concept zal 
zeer verkeersveilig zijn. Het tijdverlies van de omweg zal wel meevallen. Zijn interventie was wat 
laattijdig en hij was door de diensten zelf niet geconsulteerd. 

 
4. Reactie op het monument aan het dorpsplein: 

De Stad subsidieert nooit kunstwerken op de openbare weg. Wij moeten een andere manier van 
sponsoring vinden.    
Dirk Maris informeert bij kunstenaar Paul Dekker. 
Indien het kunstwerk er komt zullen we vragen, dat de Stad de zuil en een paar banken wil 
plaatsen. 

 
5. Antwoorden stadsbestuur op vragen van de dorpsraad: 

Dorpswegel: scherpe hoek is verbreed naar de gracht toe. 
Pastorijstraat: putten in het wegdek, tijdelijk hersteld in afwachting van volledige heraanleg. 
Put aan de bloemenwinkel in Vijfstraten werd onmiddellijk hersteld. 
Uitstekende kabels  in de Vrasenestraat kunnen maar weggewerkt worden na de afbraak van de 
onteigende woningen. 
Bloembakken op het dorpsplein zijn ondertussen hersteld. 
De putten in het fietspad  tussen Boschwegel en Turkijen zijn ook weggewerkt. 
Het verzamelpunt voor KGA in de Berkenhof gaf aanleiding tot veel sluikstorten. Door verplaatsing 
naar het dorpsplein hoopt het stadsbestuur op meer sociale controle. 

 
De werken aan de Pastorijstraat, nl. het rechttrekken + verbreding van de voetpaden start op 
18/2 en de werken zullen 30 werkdagen duren. 

 
6. Verslag van de raden: 

6.1. Cultuurraad:  *  eerste punt: zie het monument 
                  *  Op de Open Monumentendag komen Art Deco gebouwen aan bod. 

                                       Er wordt gevraagd om een route van 2 à 3 km in Nieuwkerken te creëren. 
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6.2. Sportraad:  Om een loopcircuit rond het voetbalplein te maken zijn er 3problemen:  
 men mag geen grachten overwelven 
 rond de sportvelden moet een groene zone zijn 
 moeilijke waterhuishouding 

             Met een alternatief is men bezig. 
 

6.3. Stramien: 11/3 om 20 u. is er info over lichtvervuiling 
                        15/3 Nacht van de duisternis 

 
7. Varia: 

- De adressen van alle Nieuwkerkse verenigingen staan op de website 
- Station Nieuwkerken: er komt een nieuwe fietsstalling + extra slagbomen aan de kant van de 

Zonnestraat. 
- De treinbediening voor Nieuwkerken is ondermaats. 
- De asfalt aan het kruispunt van de Meesterstraat en Huis ten Halve wordt door de bus los 

gereden. 
- De ruggen in de Nieuwkerkenstraat en de Vrasenestraat worden gekleurd. 
- Nog steeds te veel vrachtwagens door de Nieuwkerkenstraat 
- De zijbermen in de Zoetwaterstraat moeten aangevuld worden. 
- De staat van de rijweg in Drielinden is ronduit slecht en gevaarlijk. Er is ook geen 

wegmarkering. 
- Er wordt gevraagd naar een betere verlichting aan de oversteek in de Vrasenestraat. 

 
 
Volgende dorpsraad op 5 maart om 20u. 


