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Aan de bewoners van de Nieuwe Baan tussen Schoonhoudtstraat en Arkestraat 

U wordt uitgenodigd op vergadering van de Dorpsraad Belsele van 12 september 2005 om 20 uur in het 

cultuurlokaal van "de Kouter" (oude gemeenteschool), Koutermolenstraat 8, Belsele, voor het agendapunt: 

Verbetering van de verkeersveiligheid op de N70

Aanleiding voor dit agendapunt:

1. Vanaf september 2002 hebben bewoners gevraagd en zijn er parlementaire vragen gesteld om op N70 tussen de N41 en de 

Schoondhoudtstraat over te gaan op 2x1 rijstroken met in het midden een strook voorzien voor linksafslaande voertuigen. 

2. Op 24 juni 2003 heeft de werkgroep verkeer van de dorpsraad voorgesteld de wegmarkeringen op de N70 zo aan te passen dat 

de wagens die aan het viaduct de N70 oprijden (zowel in de richting Sint-Niklaas als in de richting Lokeren), hiervoor over een 

eigen rijstrook zouden kunnen beschikken. 

3. Eind augustus 2003 werd de hermarkering van de N70 tussen N41 en km 28.7 (Arkestraat) uitgevoerd: de 4 rijstroken werden 

herleid naar 2x1 rijstroken, met een opstelstrook in het midden. Vanaf km 28.7 tot km 27.3 (Schoonhoudtstraat) werd er geen 

hermarkering uitgevoerd. 

4. In het antwoord op vraag nr. 401 "N70 Belsele - Verkeersveiligheid" van 11 september 2003 van Vlaams 

Volksvertegenwoordiger Jos De Meyer, meldt toenmalig Vlaams minister van Mobiliteit Gilbert Bossuyt: "Voor het vak vanaf 

km 28.7 zijn de besprekingen nog niet afgerond. In dit vak wordt ernaar gestreefd om op sommige plaatsen inhaalbewegingen 

mogelijk te maken, zodat op een reglementaire manier trage voertuigen voorbij kunnen gereden worden. Er wordt ook rekening 

gehouden met de bekommernissen van de omliggende wijk. Uiteraard blijft het de bedoeling om ook hier de rijstroken te 

versmallen en de fietsstroken tot 1.50 m te verbreden (met veiligheidsstrook). Van zodra een volledige consensus is bereikt, zal 

de hermarkering worden uitgevoerd." 

5. Na augustus 2003 is er op de N70 tussen km 28.7 (Arkestraat) en km 27.3 (Schoonhoudtstraat) nog niets veranderd aan de 

signalisatie ondanks nieuwe brieven van bewoners en van het stadsbestuur aan de Administratie Wegen en Verkeer van het 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 

6. Op de dorpsraadvergadering van 8 augustus 2005 heeft gemeenteraadslid Annemie Charlier gemeld dat de Afdeling Wegen en 

Verkeer van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap nogmaals geen gunstig advies had verleend op de nieuwe vraag van 

het stadsbestuur van Sint-Niklaas voor het aanbrengen van markeringen op de N70 ter hoogte van de viaduct. Op 10 augustus 

2005 verscheen in het Nieuwsblad hierover een artikel onder de titel "Veiliger oprit voor gewestweg N70" en heeft Kanaal 3 

hier een beeldverslag over uitgezonden. 

Voorgestelde praktische schikkingen:

1. Vóór maandag 12 september 2005: Deelnemers aan de vergadering melden hun aanwezigheid in een e-mail naar 

dorpsraad@belsele.be of met een telefoontje naar 03 772 10 67.

Deze informatie moet het secretariaat een idee geven over het vermoedelijk aantal aanwezigen. 

2. Vóór maandag 12 september 2005: Informatie over het onderwerp (bv. gegevens over ongevallen of bijna-ongevallen, 

persoonlijke briefwisseling, krantenknipsels) die men wil voorleggen aan de vergadering wordt via e-mail gestuurd naar 

dorpsraad@belsele.be of op papier gedeponeerd in de groene brievenbus van de Dorpsraad Belsele aan de gevel van het oud-

gemeentehuis of bezorgd aan het secretariaat (zie bovenaan). 

3. Aan het begin van de vergadering krijgen de vooraf geregistreerde deelnemers een lijst met de ingestuurde informatie. 

4. Tijdens de vergadering wordt de ingestuurde informatie op een gestructureerde manier behandeld. Bijkomende informatie kan 

nadien aan bod komen. 

5. Na de vergadering wordt er een synthese gemaakt van de voorstellen die gedragen worden door de bewoners van de N70 tussen 

de Schoonhoudtstraat en de Arkestraat en door de dorpsraad. Dit rapport zal gebruikt worden als werkdocument voor de 

vergadering van 20 september 2005 op het stadhuis in het kabinet van schepen Urbain Vercauteren, waarop ook de dienst 

Administratie Wegen en Verkeer van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap zal vertegenwoordigd zijn. 


