
Verslag van de vergadering van de werkgroep water op 27 september 2004. 
 
Aanwezig: Stany, Lieve, Staf, Paul, Firmin, Omer. 
 
1. Werkgroep water. 
Algemeen wordt er van uit de dorpsraad verwacht dat er een verslag van de besproken 
punten en een agenda kan worden voorgelegd. De vergaderdata zullen ook vermeld worden. 
Volgende agendapunten worden besproken: 
 
1.1. Opvolging werken Belseledorp.  
Er zijn twee Belselenaars aangeduid om de werfvergaderingen bij te wonen. 
Buiten deze twee mensen mogen volgens schepen Van Peteghem in principe ook nog 
anderen deelnemen, waaronder de Raaklijn. Er wordt voorgesteld dat Omer Burm de werken 
“onder de grond” op zou volgen. 
Hij krijgt het overzicht van de fasering en neemt  telefonisch contact: werfvergadering begint 
pas in november. 
 
1.2. Belselebeek. 
We stellen volgende zaken vast: 
- De provincie voert werken uit aan de Belselebeek.STRAMIN is niet betrokken met de 
planning van de werken aan de beek.Er was, bij ons weten, geen vergadering van IWB 
hieromtrent. 
- Er staan nu twee meergezinswoningen + garageboxen in het laagste gebied van  het 
centrum. Deze boxen staan op 5 meter van de Belselebeek, de talud is daar niet schuin 
aflopend. Alles is in deze veel te smalle zone opgehoogd. 
- De dam die de Kasteeldreef nu vormt,  wordt verder uitgebouwd door deze ophogingen 
door de huidige en toekomstige nieuwbouw. Door deze afdamming zal het waterpeil stijgen 
in de beek zodat wateroverlast mag verwacht worden. 
- Het zicht op de vijver vanuit de Kasteeldreef is weggenomen door de aanplant van 
taxusbomen.  Deze aanplant staat in schril contrast met het rooien van de eik. 
- De meeste wilgen en elzen aan de kant van de beek zijn blijven staan  tijdens de 
werkzaamheden.  
- De andere ingrepen verlopen wel zoveel mogelijk volgens het boekje. 
 
We stellen het volgende voor: 
- Dat de Belselebeek geen verticale dam krijgt in de meers of de vroegere hof van Jozef Van 
Den Berghe. 
- Om de dam die de Kasteeldreef vormt te doorbreken, stellen we een verkeersgoot voor 
(tegengestelde van verkeersdrempel).  
- Dat er dringend een werfvergadering bijeen wordt geroepen. Deelnemende partijen zijn 
dan: de Raaklijn, werkgroep “water” dorpsraad, Stramin (stedelijke mileuraad), IWB 
(integrale werkgroep bekkenbeheer), stadsbestuur, werkgroep GNOP ( gemeentelijk natuur 
ontwikkelingsplan), privé-eigenaar… 
- Dat er op het dagelijks bestuur van Stramin melding wordt gemaakt van deze vaststellingen 
en voorstellen. 
- Dat de werkgroep IWB en GNOP dringend samengeroepen moeten worden los van de 
werfvergadering. 

 
1.3. Slib. 
- Het slibstort in het Waterschoot is al voldoende besproken en wordt verder gevolgd. We 
mogen er van uit gaan dat op gemeentelijk en provinciaal vlak ons standpunt zal gevolgd 
worden. 
- Er gaat op dinsdag 5 oktober in het Gemeenschapscentrum Hoogendonck, Nijverheidslaan 
48 te Waasmunster een infovergadering door. Meer info kan u vinden op www.proses.be 
(verder klikken op inspraak 2004) 



- We zouden via deze werkgroep (Water) een schrijven richten aan het stadsbestuur. Hierin 
stellen we de vraag hoeveel slib er jaarlijks wordt verzameld uit het zuiveringsstation, de 
rioleringen, grachten, de beken en rivieren, de sceptische putten die in een C-gebied (Dit  is 
meestal landelijk gebied dat niet is aangesloten op een waterzuivering)liggen, en hoeveel 
sceptische putten er gekuist werden en hoeveel er moeten gekuist worden.  
 
1.4. Pastorijwegel. 
- De heropening en herinrichting van deze officiële kerkwegel dient opgevolgd te worden in 
de werkgroep IWB  en GNOP. 
- De Pastorijwegel ( GNOP-wegel ) zoveel mogelijk leggen aan de laagste oever, in dit geval 
de meersen. 
 
1.5. Langsgracht Waterschoot: 
Dit punt wordt ingeleid. Het kuisen van de gracht vormt hier het probleem. We komen 
overeen om dit punt op de volgende werkgroep te bespreken.  
 
1.6. Vergaderdata 2004. 
25 oktober, 29 november, 20 december 
 
1.7. Volgende agendapunten 
- Opvolging Belselebeek. 
- Ransbeekpoel  
- Langsgracht Waterschoot. 
  
Vragen aan de dorpsraad: 
- Dat er dringend een werfvergadering bijeen wordt geroepen. 
- Dat er een schrijven wordt gericht i.v.m.slib. 
- Dat er wordt aangedrongen dat er regelmatiger overleg zou zijn. (zie punt 4.2) 
 
de groetjes van Firmin. 
 
Volgende vergadering op 25 oktober 2004 in de Klavers 
 
 


