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1. Vorige verslagen: Juni en September
Geen opmerkingen.

2. Voorstelling verschillende ontwerpen voor het beeld op het dorpsplein :
door Dirk Maris
Het Stadsbestuur engageert zich om voor 50 % te participeren met een maximum van 12.500 €.
Het is de bedoeling dat alle aanwezigen na de presentatie hun mening te kennen geven.
Deze opmerkingen zullen meegenomen worden bij de eindbeoordeling, die door een groep
specialisten ter zake zal moeten goedgekeurd worden.
Wie werd er aangesproken om een ontwerp te maken ?
De academie in Nieuwkerken, in Sint-Niklaas; de Sander Wijnantskring;
De kunstenaars hebben een plaatsbezoek gebracht om te kijken naar de reeds aanwezige cirkel,
de fundamenten, de omgeving.
Er zijn 5 voorstellen binnen gekomen:
1. Ontwerp van Wim Vermeiren, heeft hogere cyclus tekenen gevolgd, en werkt nu in de
beeldhouwklas. Heeft 2 ontwerpen gemaakt: natuurgetrouwe weergave van de verschillende
opeenvolgende kapellen en een meer abstracte vorm.
2. Ontwerp van Karlien De Witte: zij heeft een tekening binnengebracht, hoe een beeld eruit zou
kunnen zien, want zij is geen beeldhouwster.
3. Ontwerp van Nico Van Stichel: hij is leraar aan de academie. Een hedendaags kunstenaar.
Transparante vorm van 3 kerken met een wolk, die de oprukkende industrie moet voorstellen.
4. Ontwerp van Gino Wielandt: het ‘ warm nest ‘ waarbij de 4 natuurelementen aan bod komen
met middenin een zuil, waar bovenop 3 vrouwen met kind worden afgebeeld. Rond het
monument is plaats voorzien voor een aantal paaltjes, waarop gedichten of andere
mededelingen kunnen geplaatst worden. Tevens worden er enkele zitbanken voorzien.
5. Ontwerp van Hugo Kaïret: ‘de hemelboog’. Een gewelf met 4 doorgangen in inox.
Weerkaatsing van licht, zon en lucht. Heel doorzichtig.
Er waren heel wat opmerkingen:
-

Waarom geen Dr. Cap kunstwerk?
Waarom geen klompenbeeld, waarom geen schapenbeeld? Dit zijn typische zaken van ons
dorp.
Het ontwerp met de wolk van de industrie: te veel nadruk op de industrie.
Ontwerp van Gino: het vlechtwerk rondom zou weg moeten, waarom niet alleen banken?

Kortom, het was duidelijk, iedereen had een andere mening en een consensus vinden zal voor de
specialisten ter zake ook geen sinecure zijn.
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3. Verslagen van de verschillende raden:
Sportraad:
- op 28/9 vergadering waarbij vastgelegd werd, dat sportclubs, die extra aandacht geven aan
jeugdopleiding, extra subsidies kunnen krijgen.
- Men speelt met het idee om een BMX terrein aan te leggen op de Ster .
- Er wordt tevens een outdoor klimmuur opgetrokken op de Ster.
- Er zou een ruiterpiste in de buurt van de Ster aangelegd worden.
- Het BMX terrein in Nieuwkerken is niet bestand tegen de regen. Idem voor het loopterrein aan
het voetbalplein.
Cultuurraad:
- Nominaties vanuit Nieuwkerken voor de cultuurprijs stonden niet op de shortlist.
- Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de cultuurraad is er een mooie tentoonstelling in
de vierkante zaal van de academie.
Milieuraad:
- De klimaatwijken gaan terug van start in November. Er worden groepen gevormd van
minstens 5 gezinnen. Iedereen van harte welkom.
- Tussen 17 en 24 oktober wordt er een cursus voor verbouwingen gegeven in Sint-Niklaas.
Deeljeugdraad:
De geplande fuif in oktober gaat niet door.

4. Varia:
-

-

De Hazewegel werd niet gemaaid.
Afsluiten van de feestelijkheden: alleen vuurwerk, waarom ook geen fanfare.
Probleem van slechte verlichting aan de Stedelijke Basisschool.
Probleem van het fietspad op Turkyen.
Seniorenproblematiek: kaarten voor activiteiten zijn slechts beschikbaar vanaf maandag om
9 u. Om 9.25 u waren alle kaarten uitverkocht.
De scoutsgroep Sint Martinus viert feest en organiseren op 8 November een tentoonstelling in
het gemeentehuis van Nieuwkerken.
Waarom wordt de vlag van Nieuwkerken niet opgehangen aan officiële gebouwen als er een
feest is?
De werken Nieuwkerken-Oost komen uitgebreid aan bod in één van de volgende dorpsraden.
Als compensatie vroeg Nieuwkerken een ijspiste aan te leggen tijdens de eindejaarsperiode.
Nu komt ze toch in Sint-Niklaas.
De opritten van de huizen van de huisvestingsmaatschappij in het Wallenhof zijn in zeer
slechte staat. De huisvestingsmaatschappij wil wel een stuk heraanleggen, maar niet alles. De
stad wenst hierin niet tussen te komen.
Is er geen oplossing tussen beide partijen mogelijk ?
Tussen de Kerst- en Nieuwjaarsperiode zal het deelgemeentehuis gesloten zijn. Er is een
personeelsprobleem. Het Stadsbestuur deelt mee dat dit slechts een éénmalig probleem zal
zijn.

Volgende dorpsraad : 4 November
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