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1. Vorig verslag: 
Geen opmerkingen. 
Verontschuldiging voor de vertraagde mail en de flyer die niet open ging. 
 

2. Schepen Wout De Meester: 
Trage Wegen: 
De schepen geeft een overzicht van de 2 bijeenkomsten over onze Trage Wegen nl. op 
15/10/2014 en 13/01/2015. Op de eerste vergadering werd een evaluatiebundel voorgesteld 
waaraan iedereen kon deelnemen, individueel of als beweging. Op de tweede vergadering 
werden alle reacties en voorstellen van de evaluatiebundels overlopen en besproken. 
De besluiten van deze evaluatie worden nu door het schepencollege besproken, die dan nadien 
aan de gemeenteraad worden voorgesteld. 
In Belsele 1 wegel en in Sinaai 2 wegels worden nu door het regionaal landschap actie genomen 
om weer te openen. 
Ook start nu ook in Sint-Niklaas het onderzoek naar Trage Wegen. 
 
Vraag werd gesteld om een Peter- of Meterschap voor te stellen van de verschillende wegels 
die dan zouden toezien over de staat van de wegel. Dit wordt onderzocht door het 
stadsbestuur.  
 
Het voorstel van Stramin om de oorspronkelijke oude benaming te gebruiken voor de wegels 
werd eenparig door de dorpsraad goedgekeurd. De Straatnamencommissie moet hierover 
voorstellen doen aan de gemeenteraad. 
 
Huidige wegels zijn in slechte staat: de Kruiswegel, de Mispelaerwegel en de Dorpswegel.  
De schepen vertelt dat de verbeteringswerken zijn goedgekeurd door de gemeenteraad, maar 
wacht op de uitvoering. 
In een mail van 3 april bevestigt de schepen dat de werken zeker zullen uitgevoerd worden vanaf 
mei dit jaar. Er was de vraag van de aannemer om de werken uit te stellen door de overvloedige 
regenval van de laatste maanden en het nog steeds te hoge grondwaterpeil.    
 
Er werd ook de vraag gesteld om ook in de winter de nodige kleine herstellingen te doen aan 
onze wegels waar nodig. 
 
Parkbos: 
Op de vraag van Jufrouw De Cleene om de naam van de familie te vermelden werd positief 
ingegaan. Wij willen namens de dorpsraad volgend voorstel doen: Parkbos De Cleene. 
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De Straatnamencommissie zal dit bestuderen. 
 
Tom Aerens, Nieuwkerkenaar en werkend in de Groendienst en Jan Verheyen, 
natuurambtenaar, beide aanwezig op deze dorpsraad zullen actief meewerken aan de planning 
en uitvoering van het Parkbos De Cleene.  
 
De pacht loopt nog op de weide en moet dus nog verbroken worden. 
Er is een stuurgroep opgericht die al algemene richtlijnen heeft vastgelegd: 
Het huidige gemeentepark achter het deelgemeentehuis blijft behouden. 
Voor het Canada – Populierenbos wordt de kapvergunning aangevraagd om dit jaar nog te 
rooien. Nadien wordt een nieuw eigenstreek bos aangeplant. 
Het Kastanjebos wordt speelbos en het gedeelte van de weide tegen dit bos worden een 
geheel. 
De akker van het OCMW naast het rusthuis zal naast het nieuwe rusthuis nog te bouwen ook 
een groene zone krijgen die aansluit bij het bos. 
Op het weiland, wanneer pachtvrij kan een wandel- en ontmoetingsplaats komen met spel- en 
exploratie elementen en een boomgaard. Dit moet nog besproken worden.  
Het Kastanjebos bevat veel zwerfvuil en het sluikstorten moet zeker aangepakt worden. 
Er is ook vervuiling door hondenpoep. Borden hierover moeten nog geplaatst worden. 
Hoe men het bos rolstoel toegankelijker  maken moet nog onderzocht worden. Het is niet de 
bedoeling om beton te voorzien. 
Ook het plaatsen van rustbanken is wenselijk. 
Er wordt een participatiegroep opgericht om dit alles met medewerking van de buurt, de 
scholen, de jeugd en de dorpsraad, te bespreken. 
In juni wordt deze samengeroepen voor inspraak om uiteindelijk in september een concreet 
plan te kunnen voorstellen.   
Pacht zou hopelijk eindigen eind 2015 om dan vanaf 2016 te kunnen werken aan de nieuwe 
bestemming. 
Vraag hierover om er een rustig ecologisch natuurpark van te maken met rustige spelprikkels. 
Ook werd de vraag gesteld om de wegel terug te verleggen naar de oorspronkelijke staat naast 
het bos. Deze vraag zal zeker onderzocht worden. 
In de weide is er een diepe plek, geschikt evt. als waterpartij? 

 
3° ‘t Verschil: 

De stad vraagt om de dorpsraad van 3 juni in te richten in ’t Verschil: de bedoeling is om het 
polyvalent gebruik van de zaal te promoten aan de jeugd- sport- en cultuurverenigingen. 
Sinds 1/01/2015 is de polyvalente zaal van ’t Verschil openbaar voor alle verenigingen. 
 De stad zal alle verenigingen uitnodigen. 
 De dorpsraad nodigt ook alle geïnteresseerden uit via de gebruikelijke kanalen. 
Zaal mag niet gebruikt worden voor privé feestjes. 
 

4° Feestmarkt 6/04: 
 De bedoeling is om de jaarmarkt te doen herleven met een feest- en rommelmarkt. 
 Gaat door op de parking van Delhaize.  

Er is een flyer verspreid over gans de gemeente. 
Men kan ook met de pony’s rijden van de Rosti-hoeve in de Berkenhof. 
Kinderen kunnen ook gegrimeerd worden. 
Het optreden van het orkest de Strooien Hoed zorgt voor animatie. 
Er is voldoende drank en eten voorzien. 

mailto:secretariaat@nieuwkerken-waas.be


 

Secretariaat: Oswald Opgenhaffen, Berkenhof 11, 9100 Nieuwkerken-Waas.  
secretariaat@nieuwkerken-waas.be – 03 776 27 45 

Iedereen welkom! 
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5° Verslagen werkgroepen: 
 
 Werkgroep cultuur: 

Op 13/09 met onze Kermis wil men n.a.v. de Monumentendag een fietstocht promoten: Tussen 
kerken en kapellen. Deze fietsroute is te kopen bij de Toeristische dienst. 
Wijkcomités die een kapel in de wijk hebben worden gevraagd om hieraan mee te werken.  
Groene Klomp: 
Verslag vergadering van Stramin: 

Er zijn 7 voorstellen over aanplanten van bomen en bermen. Er is bezwaar van landbouw 
en moet met de Landbouwraad uitgepraat worden. 
Vraag onderhoud van de bomen in de Wallenhofwijk. 
Suggestie om in de Kwakkelhoek terug bomen te planten aan de linkerkant kan niet door 
aanwezigheid van kabels. 
Vraag om de beek te onderhouden en proper te maken. 
 

Verslag overleg 3 dorpsraden: 
Vraag om nog meer participatie. Dorpsraad wordt niet altijd betrokken door het stadsbestuur. 
Kerstverlichting 2013 was O.K. 2014 was slecht, reeds aangehaald in de dorpsraad van 4/02. 
Hoe jongerenpubliek meer betrekken bij de dorpsraden? 
3/06 is misschien een goede gelegenheid door de vergadering in ’t Verschil. 
30 - 40 jarigen aanspreken o.a. de inrichters van de Klompentochten. Zeker iemand uitnodigen 
op onze volgende kern. 
Facebookpagina aanmaken en jongeren hierbij betrekken. ‘Ge zijt van Nieuwkerken’ wordt door 
een 1000tal mensen gevolgd. 
In juni medewerkers van de Openluchtfuif uitnodigen.  
   

Volgende dorpsraad op 6 mei over werking Defibrillator en Antennewerking OCMW.  
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