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1. Vorige verslag:
Geen opmerkingen.

2. Schepen Gaspard Van Peteghem: Vernieuwing Uilenstraat en stand van zaken
over Rio-project oost:

Sporthal: het dak en de sportvloer wordt in de volgende legislatuur gerenoveerd.
Openbare Werken:
-

Het fietspad op Turkeyen wordt tegen eind oktober ( als het weer meezit ) voorzien van een
nieuwe rode toplaag. De aanbesteding is toegewezen.

-

De Uilenstraat: de bermen tussen de spoorweg en het Zonneke worden verhard. Ze zullen
gefreesd worden en opgevuld met steengruis. Ze zullen 1 meter breed zijn.
Tussen de spoorweg en de provinciale baan zal er een dubbel fietspad aangelegd worden en
er zullen ook rioleringswerken uitgevoerd worden. Kostprijs: € 1.217.000. Aanvang van de
werken voorzien tegen eind 2011.

-

De fietsverbinding met Beveren ( langs de spoorweg tot aan de N 70 ): de 2de fase van
uitvoering werd door VMW niet opgenomen in de planning. Nu is er een spoedprocedure aan
de gang. Na goedkeuring zou dit tegen eind van dit jaar moeten aanbesteed worden. Na het
bouwverlof van 2011 zouden dan de werken moeten starten.
Kostprijs van de werken: € 540.000

-

Vlasbloemstraat – Kwakkelhoek : er is een wegendossier met nieuwe riolering en voetpaden.
Er volgt nog een informatievergadering.
De Fortwegel wordt heraangelegd met dolomiet.

-

Op de terreinen aan de Meesterstraat wordt de piste heraangelegd met een betere verharding.
Werken voorzien in 2011.

-

Het sanitair in de kleedkamers zal voorzien worden van een betere verluchting. Werken
eveneens voorzien in 2011.

-

Problematiek van de Vossekotstraat: fietspad in zeer slechte staat + gevaarlijk. Er moet
gewacht worden op het Rio project, aangezien de kosten voor de Stad dan minder zwaar
uitvallen. De werken zullen uitgevoerd worden samen met de vernieuwing van de N 70 aan
het zwembad. Werken pas voorzien voor 2013

-

Vraag werd gesteld of er geen verharding mogelijk is tussen de Meesterstraat en de
Klompenmakerstraat. De Schepen zal dit laten onderzoeken.

-

Fietspad Heihoekstraat ( omgeving van Perdaen ) put met hek errond. Dat duurt nu reeds
maanden.
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-

De fietsstalling aan de Sporthal is verdwenen o.w.v. de nieuwbouw van de school. Is het niet
mogelijk om deze open te stellen voor de gebruikers van de sporthal.

-

Kermis: zie folder, die uitgedeeld werd;

3. Sponsoring Kunstwerk :
Zie onze nieuwsbrief.
We moeten ons bezinnen over een actie om geld in te zamelen.
Er werd een opmerking gemaakt over de toewijzing voor het maken van het kunstwerk.
In dit verband werd gewezen op de technische kwaliteiten waaraan voldaan moet worden om
geen corrosie te krijgen.

4. Verschillende Raden:
Sportraad:
Er worden aanpassingen en renovatiewerken gepland in de Sporthal. De verschillende clubs
kunnen hun wensen kenbaar maken.
Deelculturele raad:
De wens werd uitgedrukt om in de toekomst de 11 juli viering op het dorpsplein te laten doorgaan.
Dan kan het een echt volksfeest worden. Via cultuur kan er subsidie aangevraagd worden. Sinaai
krijgt hiervoor € 6.000.

5. Varia:
-

-

Het jeugdhuis ’ t verschil wordt verder gerenoveerd. Boven worden er vergaderzalen ingericht.
Blijkbaar is er in de buurt van het jeugdhuis veel vandalisme, maar door nietNieuwkerkenaren. Er wordt gevraagd dat de politie een beetje meer toezicht zou willen
houden.
Er wordt een wielerwedstrijd georganiseerd. Meer hierover in de verspreidde brochure.
Het speelbos aan ’t Hazepad moet regelmatig gemaaid worden.
Waarom wordt het oud gemeentehuis niet gebruikt ? De deelculturele raad en de kern van de
dorpsraad vergaderen daar regelmatig in.
Er moeten vuilbakken geplaatst worden aan de haltes van de” Lijn “.
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