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1. Overlopen vorig verslag

Verslag dorpsraad maart in uitgesteld relais: zie volgende dorpsraad.
2. Beleidstoelichting door Schepen Ben Van Eynde

Ben Van Eynde is schepen voor groenbeheer, reiniging en schoonmaak, gebouwen en
domein, verkeer (vijfde schepen).

Reinigingsdienst
Vanaf 2009 zal het GFT (groente, fruit & tuinafval) opgehaald worden. Dit is een verplichting
van de Vlaamse Gemeenschap. Hierdoor zal afwisselend wekelijks restafval of GFT
opgehaald worden. Voor Nieuwkerken kan dit soms een probleem geven omdat de ophaling
op maandag valt, wat soms samenvalt met een feestdag (bijv. Paasmaandag). Vanuit de
dorpsraad wordt gevraagd om zeker met betrekking tot restafval hiermee rekening te houden
en indien nodig een bijkomende ophaling te voorzien.
Er is de beslissing genomen om in Nieuwkerken ter hoogte van de Heihoekstraat, op het
bedrijventerrein, een containerpark te voorzien.
Zwerfvuil wordt periodiek opgeruimd, maar omwille van het beschikbare personeel is dit
beperkt.
Opmerking gemaakt op de dorpsraad dat de huidige grofvuilophaling weinig efficiënt is en
veel meer transport (vrachtverkeer) vraagt dan periodiek ingeplande ophalingen en bijgevolg
meer milieu & verkeershinder veroorzaakt.

Verkeer
Op het vlak van verkeer zijn een aantal grote infrastructuurwerken in het vooruitzicht met als
doel een beter doorgaand verkeer te realiseren in de binnenstad. In 2009 wordt de westelijke
ringtangent (Hoge Bokstraat) aangepakt. De werken voor het aanleggen van een bijkomende
oostelijke ringtangent worden voorzien in de periode 2011-2013. Vanuit Nieuwkerken is er
bezorgdheid omtrent het ontstaan van een extra verkeersstroom naar de Waaslandhaven, door
de dorpskern, bij het tot stand komen van de oostelijke ringstructuur.
Er worden wekelijks een twintigtal meldingen overgemaakt naar het stadsbestuur aangaande
diverse, veelal kleine verkeersproblemen.

Groendienst
De groendienst stelt een honderdtal mensen te werk. Een belangrijke taak bestaat in het
onderhoud van de sportterreinen en van de openbare wegen.
Tegen 2015 mag men geen pesticiden meer gebruiken. Dit zal van de bevolking een
mentaliteitswijziging vragen want dit betekent dat het volledig onkruidvrij maken van de
openbare weg niet vanzelfsprekend meer is. De bevolking zal moeten aanvaarden dat hier en
daar een plukje groen tussen de straatstenen aanwezig blijft.
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Patrimonium
Met betrekking tot het onderhoud van het patrimonium (gebouwen e.a.) zijn er meer noden
dan middelen.
3. Verslag raden

3.1 Stramien:
 De dorpsraad schaart zich volmondig achter het initiatief om op de jaarvergadering van
Stramien Nieuwkerken en zijn talrijke wegels voor te stellen. Met het voorstellen van de
diverse wegels kunnen de typische landschapselementen uit Nieuwkerken in de aandacht
gebracht worden (bolle akkers, bomenrijen van canadapopulieren, vlasrootputten). Dit
item wordt verder uitgewerkt op de volgende kernvergadering, waar ook de oprichting
van een werkgroep aan bod zal komen.
3.2 Info wegenwerken:
 De werken in de Pastorijstraat schieten slecht op. Einddatum, oorspronkelijk voorzien
eind maart, schuift op naar eind april.
4. Varia









Vraag naar het opnieuw aanplanten van vernielde, afgeknakte bomen in de Rode
Aardestraat en in de Kwakkelhoekstraat, zodat deze typische dreven hersteld worden en
behouden blijven.
Vraag naar groenaanplantingen langsheen het kerkhof en naar een verbeterde
toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers (1ste fase reeds uitgevoerd).
Korte voorstelling van een brochure met de talrijke wegels van Nieuwkerken.
Turkyen: langsheen de drukke provinciale baan is niet overal een voetpad aanwezig. Een
gevaarlijke situatie.
Dorpsplein: uitgang van het plein naar de Nieuwkerkenstraat vrijwaren door het
aanbrengen van wegmarkering. Dit om ervoor te zorgen dat in geval van druk verkeer
(file) vlot kan ingevoegd worden vanop het dorpsplein.
Nieuwkerkenstraat: vraag naar het aanbrengen van intermitterende parkeerstroken ter
hoogte van de wegvernauwing zodat de verkeersdoorstroming er beter en veiliger wordt.
Evenementen:
o 15 augustus afscheid Tom Steels;
o barbecue op 31 augustus of met het sluiten van de kermis op 14 september.

EINDE
- Volgende dorpsraad op woensdag 7 mei -

- Pagina 2/2 -

