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1. Overlopen vorig verslag 
Geen opmerkingen. 
 
2. Beleidstoelichting door Schepen Lieven Dehandschutter 
Lieven Dehandschutter is schepen voor economie en werk, KMO, middenstand, 
stadspromotie en toerisme, kerkfabrieken (zevende schepen).  

Economie, werk, KMO, middenstand 
Samenwerking met VDAB, RVA via het plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (PWA) en 
de werkwinkel. 
In Nieuwkerken zijn nog voldoende kwalitatieve zelfstandigen aanwezig. In het 
kernwinkelgebied van Sint-Niklaas is er momenteel véél leegstand en daarom wordt een 
nieuwe visie ontwikkeld zodat op korte termijn een beslissing kan genomen worden die een 
positieve wending teweegbrengt. De maatregelen ten behoeve van gevelrenovatie en het 
wonen boven winkels worden verdergezet. De winkelketen Mediamarket komt op het einde 
van de Stationstraat en TV-Oost neemt zijn intrek aan de Siniscoop. 

Toerisme & stadspromotie 
Een internationale brochure Sint-Niklaas is beschikbaar in 4 talen.  

Gebouwen & kerkfabrieken 
De stad heeft een 130-tal gebouwen in eigendom waaronder sportzalen, scholen, academie, 
stadhuis, e.a.  
Met het centraal kerkbestuur worden afspraken gemaakt aangaande het beheer van de kerken 
die deel uitmaken van het cultureel patrimonium. Er is een meerjaren investering opgezet met 
de kerkfabriek voor het onderhoud, vernieuwingswerken en beheer. 
 
3. Verslag raden 

3.1 Cultuurraad: 
 Monument Ten Bos: na breed advies genomen te hebben (stadsbestuur, ‘kunst in de stad’, 

e.a.) is gekozen voor de “Hemelboog”, een ontwerp van Hugo Kaïret. Er wordt gestart 
met een technische studie (materialen, fundering, verlichting) en verder nagedacht over de 
financiering van het kunstwerk.  

 Op 25 april is het ‘erfgoeddag’ met als titel ‘fake’ en als aandachtpunt de verschillen 
tussen het echte werk van de meester en atelierwerken.  

 Er wordt gezocht naar medewerkers uit het verenigingsleven om een rubriek toe te voegen 
aan de halfjaarlijkse publicaties. 

 In 2010 het Reynaertsjaar komt Reynaert naar Nieuwkerken (het kan immers niet dat 
Reynaert niet doorheen het vroegere Koningswoud gepasseerd is).  
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3.2 Stramien: 

 Een aantal kleine dieren (egel, honingbij, e.a.) wordt in de kijker geplaatst. Mensen 
kunnen een favoriet kiezen waarvoor vervolgens een aantal acties zullen gestart worden. 

 Inventarisatie van rootputten is gestart. 1 rootput per deelgemeente wordt voorgesteld 
voor herwaardering. Vraag op de dorpsraad naar info omtrent het vroegere gebruik van de 
aanwezige rootputten in Nieuwkerken. 

3.3 Sportraad: 
 Het BMX parcours in de Meesterstraat wordt goed gebruikt. 

4. Varia 

 Masterplan 2020 Antwerpen: doorgaand verkeer E34-E17 via N70 of enkel bedoeld voor 
het lokale verkeer? Dit is niet duidelijk, de berichtgeving hieromtrent is dubbelzinnig. 
Vanuit de dorpsraad is er vraag naar meer duidelijkheid hieromtrent. 

 Oud gemeentehuis: terug water beschikbaar. 
 Turkyen: herstelling fietspad gevraagd. 
 Nieuw gemeentehuis: de paaltjes die aangeven dat fietsers op de rijweg komen zijn nog 

steeds niet opnieuw geplaatst. 
 
 
 
 

EINDE 
- Volgende dorpsraad op woensdag 5 mei - 

 


