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1. Overlopen vorig verslag

Geen opmerkingen.
2. Toelichting schepen Van Peteghem

Gaspard Van Peteghem is schepen voor openbare werken, waterbeheersing en
rioleringswerken, markten, foren en kermissen.

Kermisprogramma & vuurwerk Nieuwkerken
Het beschikbare budget voor het kermisprogramma in Nieuwkerken bedraagt 9000 €. Deze
middelen zijn afkomstig van de verschillende marktkramers & attracties. Volgend
kermisprogramma werd voorgesteld:




Vrijdag 12 september: wielerwedstrijd + fanfare;
Zaterdag 13 september: kinderanimatie, Laurel & Hardy en ’s avonds een optreden
van Willy Sommers;
Zaterdag 19 september: afsluiten van de kermis met vuurwerk & fanfare.

Er zal dus opnieuw een vuurwerk plaatsvinden, maar dit zal omwille van veiligheidsredenen
niet langer op het dorpsplein plaatsvinden. Als alternatieve locatie werd door schepen van
Peteghem de sportterreinen in de Meesterstraat vooropgesteld. De dorpsraad is enthousiast
over het opnieuw plaatsvinden van het vuurwerk maar heeft volgende bemerkingen bij de
voorgestelde locatie in de Meesterstraat:




De sportterreinen van de Meesterstraat bevinden zich niet in de onmiddellijke
nabijheid van het dorpsplein waar de kermis plaatsvindt;
Voor de horeca rond het dorpsplein is een locatie buiten de directe nabijheid van het
dorpsplein nadelig (terrasjes profiteren niet van het vuurwerk);
Er zijn alternatieven in de nabijheid van het dorpsplein mogelijk.

De dorpsraad vraagt daarom het vuurwerk in de nabijheid van het dorpsplein te organiseren
en stelt als mogelijke alternatieve locatie de grote open weide naast het kerkhof voor, waarop
Tom Steels vorige zomer met een parachute geland is. Het vuurwerk is op deze manier goed
zichtbaar vanop het dorpsplein en publiek kan er op de brede toegangsweg naast het kerkhof
staan, of op het laatste gedeelte van de Kalverweide.

Looppiste voetbalterreinen - afwatering
Rondom de voetbalterreinen in de Meesterstraat zal een volledige looppiste komen. Deze zal
uitgevoerd worden in dolomiet en tegen het bouwverlof gerealiseerd zijn. Tevens zal de
afwatering er verbeterd worden waardoor er niet langer wateroverlast zal zijn voor de
omliggende woningen en landbouwpercelen.
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3. Verslag raden

3.1 Sportraad:
 De sportterreinen in de Meesterstraat worden uitgerust met een nieuwe verlichting, die
energievriendelijker zal zijn. Tevens wordt het BMX-terrein aangepast.
3.2 Cultuurrraad:
 Er heeft een vergadering plaatsgevonden om te komen tot een geslaagde 11 juli viering.
3.1 Stramien:
 Het inrichtingsplan voor de speelzone/speelbos Het Mierennest, in Belsele is voorgesteld
geweest. Dit is ook een interessante mogelijkheid voor het toekomstige speelbos dat zal
ingericht worden bij de realisatie van de ambachtelijke zone in de Heihoekstraat.
3.1 Werkgroep milieu (Groene Klomp) dorpsraad :
 Op 15 december 2008 heeft een eerste vergadering plaatsgevonden in aanwezigheid van
Pieter Durinck, natuurambtenaar van de Stad Sint-Niklaas.
 Er werd een briefwisseling naar het stadsbestuur gericht voor de realisatie van groenaanplantingen (bomen en houtkant) op de bermen langsheen het kerkhof en in de Pieter
Segerswegel. Langsheen het kerkhof werden ondertussen elzen aangeplant en de vraag
voor aanplantingen langsheen de Pieter Segerswegel zal voorgelegd worden aan de
stedelijke landbouwraad.
 Er werd een initiatief gestart om een aantal rootputten te herwaarderen via het
poelenproject van de Stad Sint-Niklaas.
 Vanuit de dorpsraad is de vraagstelling gekomen om een aantal aanbevelingen te doen
met betrekking tot het Hazepad. De indruk bestaat dat de scholen in de nabijheid weinig
gebruik maken van deze locatie. Er werd tevens aangeduid dat tijdens de zomer de poel
steeds droog komt te staan, waardoor er weinig kans is op waterleven (kikkers,
stekelbaarsjes, e.a.).
4. Varia










Dorpsplein: er is opgemerkt dat bij rood licht wagens via de parking op het dorpsplein
naar de Vrasenestraat doorsteken. Dit is een gevaarlijke situatie voor de schoolgaande
kinderen. Vraag om de palen terug te plaatsen (is ondertussen gebeurd).
Pastorijstraat: de groene paaltjes, ter hoogte van het gemeentehuis, die geplaatst zijn om
fietsers veilig op de rijweg te laten komen zijn afgereden. Graag deze opnieuw plaatsen.
Basisschool Ten Bos: op maandag is niemand van de stadswacht aanwezig, graag een
oplossing hiervoor.
Turkyen: de toplaag van het fietspad is in slechte staat, graag herstelling.
Kerkhof: grove keien aan de achteruitgang van het kerkhof waardoor de toegankelijkheid
voor rolstoelgebruikers moeilijk is.
Station: vraag naar renovatie van de reeds aanwezige fietsenstalling.
Ambachtelijke zone Heihoekstraat: de mogelijkheid tot extra parkeerplaatsen bekijken.

EINDE
- Volgende dorpsraad op woensdag 1 april -
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