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1. Overlopen vorig verslag

Geen opmerkingen.
2. Toelichting Politie Sint-Niklaas

De korpschef was verontschuldigd en zal aanwezig zijn op de dorpsraad in juni. Toelichting
door Veerle De Strooper (diensthoofd van de wijkdienst), Johan Cooreman (verkeersdienst)
en Kim Thienpont (wijkagente Nieuwkerken).

Aanwezigheid politie in het dorp, straatbeeld
De wijkagente kan slechts in beperkte mate aanwezig zijn op straat. Haar functie omvat
diverse taken (administratieve taken, overlast, e.a.) en ze is één week op twee in het weekend
beschikbaar op het gemeentehuis. Er is ook de keuze gemaakt om te werken met 1 agente per
wijk. De MO-teams (Smarts) zorgen voor een aanvullende aanwezigheid van de politie in het
straatbeeld.
Een hervorming van de wijken ligt in het verschiet (maand mei). Voor verder toelichting zie
de Stadskroniek van de maand mei.

Bereikbaarheid – oproepnummers politie


GSM wijkagente Nieuwkerken: 0498/58.09.78 (wanneer de agente niet van dienst is kan
een bericht worden ingesproken op de voicemail)



Politie algemeen: 101



Sint-Niklaas: 03/760.65.00 (voor snelle hulp, het nummer is 7 dagen op 7 en 24h op 24h
bereikbaar)

Verkeerssituatie Nieuwkerkenstraat-Vrasenestraat




Zone 30: via de dynamische borden is de zone 30 actief op volgende tijdstippen:
 8:00-8:35, 11:55-12:15, 12:55-13:30 en 15:25-16:30
Er zijn binnen de zone geen herhalingsborden verplicht. Wie zich binnen de zone bevindt
(bijv. bewoners) wordt geacht te weten dat de zone 30 actief is of actief kan worden.
Fietssuggestiestrook: een fietssuggestiestrook is geen fietspad, in feite is het NIKS. Het
is enkel een kleuraanduiding op de weg.

Politiecontrole diefstalgevoelige winkels
Dit hoort bij de toezichtfunctie van de MO-teams (Smarts). In de zomer wordt één van de
MO-teams uit het net genomen om toezicht te houden, in de winter kan dit niet.
Opmerking gemaakt op de dorpsraad dat het spijtig is dat deze toezichtfunctie minder
frequent gebeurt in de winter. In de winter is het vlugger donker en is de gelegenheid tot
diefstal derhalve groter.
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Wegcontroles Nieuwkerkenstraat
Sedert de heraanleg zijn reeds heel wat controles uitgevoerd op het 3.5-ton verbod. De situatie
is verbeterd, maar er zijn nog steeds vrachtwagens die het verbod negeren.
De controles worden uitgevoerd door specifiek opgeleide agenten. Deze controleren ook op
overlading, rust- & rijtijden (tachograaf) waardoor de impact van de overtreding groter is.
Op de dorpsraad werd de vraag gesteld naar een grotere, duidelijkere aanduiding van het 3.5ton verbod.
3. Openstaande vragen Stadsbesuur

Er werd een email naar het stadsbestuur verstuurd met nog openstaande vragen, punten.
Hierop is nog geen antwoord gekomen.
4. Trage wegels Nieuwkerken als mountainbike verbindingswegels

Op de dorpsraad is een discussie gevoerd over het opnemen van de trage wegels van
Nieuwkerken in mountainbikeroutes. De impact van het mountainbiken op de berijdbaarheid
van de wegels en de interactie tussen trage gebruikers (bijv. wandelaars) en moutainbikers
blijft voor de dorpsraad moeilijk. Het geven van een recreatieve functie aan een aantal wegels
kan eventueel wel zorgen dat de wegels aandacht krijgen en beter beheerd worden.
De dorpsraad wil volgende actiepunten, eisen voorop stellen:
 Na de organisatie van een mountainbike activiteit waarbij de wegels intens gebruikt
worden dient de toestand (berijdbaarheid) van de wegels gecontroleerd te worden en waar
nodig hersteld te worden.
 Wegels die opgenomen zijn in een mountainbike route worden frequent gecontroleerd en
waar nodig hersteld.
 Er wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van de trage gebruiker. Zo worden
wegels die veelvuldig gebruikt worden door trage gebruikers niet in een mountainbike
parcours opgenomen. En waar nodig worden wegels aangepast om gemengd gebruik
mogelijk te maken (bijv. verbreden of uitwijkstroken voorzien).
5. Verslag raden

5.1 Seniorenraad:
 Turkyen, realisatie seniorenwoningen: eigendom werd aangekocht. De volgende stap is
het opmaken van een ruimtelijk uitvoeringsplan. Op de dorpsraad werd de vraag gesteld
dat het stadsbestuur hieraan de nodige prioriteit zou geven.
6. Varia





Dorpswegel: de aanwezige knotwilgen zijn niet gesnoeid. Graag onderhoud door de
groendienst.
Godsschalkstraat: slechte zichtbaarheid wanneer je uit de Geerstraat komt. Er gebeuren
hierdoor vaak kleine ongelukken. Vraag om het verkeersbord te verplaatsen.
Station: de nieuwe fietsberging wordt tot vandaag weinig gebruikt.

EINDE
- Volgende dorpsraad op woensdag 6 mei -
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