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1. Overlopen vorig verslag 
Geen opmerkingen.  
 
2. Beleidstoelichting door Schepen Urbain Vercauteren 
Urbain Vercauteren is schepen voor financiën en informatica (tweede schepen en 
plaatsvervangend burgemeester).  

Informatica 
Er is een achterstand bij de stadsdiensten op het vlak van informatica. Deze legislatuur is er 
een budget voorzien om de achterstand bij te benen. Dit zal gebeuren in samenspraak met het 
OCMW (bundelen van de inspanning) en zal beide ook dichter bij elkaar brengen.  

Regie voor grond & bouwbeleid 
In het verleden werd de regie nooit ten volle benut, er werd niet echt inventief op het 
bouwbeleid ingespeeld. In de toekomst wil het stadsbestuur meer actief op de markt inspelen 
door ondermeer waar er uitgebreide verkrotting is panden op te kopen, te verbouwen en 
vervolgens terug op de markt te brengen. Op deze manier wenst men een dynamiek van 
stadsvernieuwing op gang te brengen die actief gaat wegen op vraag & aanbod. 

Verzekeringen 
Een nieuwe cultuur realiseren waarbij personen die schade tengevolge de stad ondervinden 
(bijvoorbeeld door werken) klantvriendelijk behandeld worden.  
Tevens wil men de concurrentie laten spelen om betere contracten af te dwingen bij de 
verzekeringsmaatschappijen. 

Aanbestedingen 
Waar mogelijk wil men bij aanbestedingen de lokale middenstand een voorrangsrol geven. 

Toelichting stadsfinancien 
Korte toelichting met betrekking tot de stadsfinancien. 
 
3. Verslag raden 
 
3.1 Stramien: 
 Open jaarvergadering van Stramien op 27 mei: Nieuwkerken zal zijn talrijke wegels & 

kleine landschapselementen in de kijker brengen.  
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3.2 Cultuurrraad: 
 De directie van het stedelijk museum heeft een bod gedaan op een glasraam van Sander 

Wijnants. Het is de bedoeling dit glasraam een plaats te geven in de nieuwe bibliotheek 
van Nieuwkerken. 

 
3.3 Stedelijke Adviesraad voor Senioren: 
 Er zijn gronden aangekocht ter hoogte van Turkyen voor 10 bijkomende 

bejaardenwoningen. 
 
3.3 Info wegenwerken: 
 De coördinatie tussen de verschillende werken in Nieuwkerken is ontoereikend. Door het 

niet halen en/of respecteren van de vooropgestelde planning door de diverse aannemers 
zijn sommige delen van Nieuwkerken tijdelijk zogoed als onbereikbaar geweest. 

 De planning en de uitvoeringsgraad van de werken in de Uilestraat is slecht onthaald op 
de dorpsraad. 

 
4. Varia 
 Vossekotstraat: vraag naar verkeerstelling. Het vele zware verkeer is een zware belasting 

naar de inwoners toe. Tevens laten de geplande werken op zich wachten. Omwille van de 
verplichting tot gescheiden riolering is er blijkbaar een probleem, de budgetopmaak zou 
dit niet hebben voorzien. Er is de vraag gesteld om op korte termijn zeker het fietspad te 
verbeteren en verbreden. 

 Pastorijstraat: het bushokje/schuilhokje is er in slechte staat. Graag renovatie.  
 Nieuwkerkenstraat: 

o De wagens rijden er op het fietspad, ondanks de ruggen. Dit is vooral een 
probleem ter hoogte van de vernauwing aan de Meesterstraat. Door het 
onvoorspelbaar zijn van de plaatsen waar geparkeerde voertuigen zich bevinden 
doen voortuigen allerlei toeren om vlot doorheen de vernauwing te passeren. Dit 
probleem is reeds veelvuldig aangehaald op de dorpsraad en het voorstel om 
duidelijke parkeerzones aan te geven is tot vandaag niet opgevolgd door het 
stadsbestuur.  

o Vraag om rondom de bomen waar nodig de plantputten aan te aarden, het 
aanbrengen van een aantal nog ontbrekende kleine putdeksels en de aangereden 
steunpalen van een boom ter hoogte van het Schuttershof te herstellen. 

 Fietspaden: 
o In de Nieuwkerkenstraat zijn op verschillende plaatsen op het fietspad kleine 

steentjes (kiezeltjes) aanwezig. Graag proper maken. 
o Turkyen: veel putten in het fietspad. 

 Opmerking meldpunt: wanneer via het meldpunt een tekortkoming wordt gemeld blijft de 
herstelling beperkt tot de exacte locatie die via het meldpunt werd doorgegeven. Eén 
meter verder dan de gemelde locatie wordt de tekortkoming niet langer hersteld. Dit moet 
anders kunnen! 

  Vaststelling Mispelaerwegel: door inwoners werd gemeld dat wagens deze wegel, 
uitzonderlijk weliswaar, als sluikroute gebruiken. Dit is ontoelaatbaar!!! 

 

EINDE 
- Volgende dorpsraad op woensdag 4 juni - 

 


