
Verslag van de vergadering van 14 april 2003 

Aanwezig: Camiel De Vooght, Guido Stevens, Julien Ghesquière, Luk Huys, Rudi De Wilde, Staf Lerno, Stany De 
Bleser, communicatieambtenaar Jan Smet , schepen Gaspard Van Peteghem, Alex De Vogel, André Raes, André Van 
Hese, Annemie Charlier, Annick De Cleene, Arnoud Knapen, Daniel De Smet, Eddy Vanhuffel, Erik De Laender, 
Fabienne Rooms-Steels, Jan Van Damme, Lisette Vercauteren, Luc Stremersch, Maria Grossfeld, Omer Burm, Paul Van 
Steirteghem, Petrus Van Haute, Roger Huens, Victor Fonteyn, Werner Vercauteren, Willy Rooms.  
Pers: Guy Van Vliet (Het Laatste Nieuws)  
 
1. Laat je buurt leven  

Op uitnodiging van de dorpsraad Belsele licht communicatieambtenaar Jan Smet de nieuwe stadspremie toe. Een 
infopakket is via e-mail verstuurd naar 800 personen, voornamelijk contactpersonen van verenigingen. Wijkgroepen 
kunnen een premie van 300 EUR krijgen als ze een feest en een andere activiteit organiseren. Hierbij dienen minimaal 2 
straten of minimaal 100 woningen betrokken te zijn. De activiteiten moeten streven naar een groenere, nettere en 
socialere buurt. In de Stadskroniek van april 2003 wordt de essentie van het nieuwe initiatief duidelijk beschreven. Alle 
informatie nodig om de premie te kunnen bekomen is te vinden op de website van Sint -Niklaas onder de rubriek "Laat je 
buurt leven".  
 
2. Briefwisseling  

Er is een vraag vanuit het deelgemeentehuis om de agenda van de dorpsraad te ontvangen. Voortaan zal de agenda aan de 
medewerkers van het deelgemeentehuis bezorgd worden. Er is ook gevraagd de agenda van de volgende dorpsraad aan 
het deelgemeentehuis uit te hangen en er een brievenbus voor agendavoorstellen van de dorpsraad te voorzien. De 
communicatieambtenaar zal deze vragen aan de stadsdiensten voorleggen.  
 
3. Wat is de dorpsraad  

Julien Ghesqui ère geeft als moderator van de vergadering nog eens een kort overzicht van het ontstaan en de 
doelstellingen van de dorpsraad. Elke tweede maandag van de maand, met uitzondering van de vakantiemaanden juli en 
augustus, is er een open vergadering voorzien.  
 
4. Herinrichting Belseledorp  

Het blijkt dat verschillende verenigingen en organisaties los van elkaar in het verleden plannen voor de herinrichting van 
Belseledorp hebben uitgewerkt. Schepen Gaspar Van Peteghem meldt dat er al enkele jaren een budget was voor de 
herinrichting van Belseledorp in het kader van een rioolproject. Een rioolproject voor Kerkstraat, Belseledorp en Hof van 
Belsele uit 1999 is niet aanvaard door de Vlaamse overheid. In 2000 is er een rioolproject ingediend voor Kerkstraat, 
Gavermolenstraat, Molenwijk, Belseledorp en Hof van Belsele voor realisatie in 2005. Er wordt verwacht dat dit 
rioolproject met gescheiden rioleringen zal aanvaard worden. Dit project zou dan in verschillende fases uitgevoerd 
worden. In de begroting van 2003 zou er een budget voorzien zijn van 206.000 EUR voor erelonen voor ontwerpstudies. 
In de begroting van 2004 zou er een bedrag van 1250.000 EUR zijn ingeschreven. Het totale project zou begroot zijn op 
ongeveer 5,1 miljoen EUR. Of de uitvoering van het project in 2004 zal kunnen starten, zal afhangen van de verkregen 
subsidies. Het stadsbestuur geeft te kennen dat er een vertegenwoordiger van de middenstand en de dorpsraad zal 
gevraagd worden de werfvergaderingen bij te wonen.  
Om meer duidelijkheid te scheppen rond de plannen voor de herinrichting van Belseledorp, om een geconsolideerde visie 
vanuit de dorpsraad te kunnen voorstellen en om het ganse dossier beter te kunnen opvolgen is besloten een werkgroep 
"Herinrichting Belseledorp" op te richten. Aan het stadsbestuur wordt gevraagd de huidige versie van de plannen aan 
deze werkgroep over te maken. De eerste vergadering van de werkgroep zal doorgaan op dinsdag 29 april om 20u in het 
oud-gemeentehuis. De kandidaat -leden van deze werkgroep zijn: Alex De Vogel, André Raes, André Van Hese, Camiel 
De Vooght, Daniel De Smet, Firmin De Beleyr, Fabienne Rooms-Steels, Guido Stevens, Lisette Vercauteren, Luk Huys, 
Omer Burm, Rudi De Wilde, Staf Lerno, Stany De Bleser.  
 
 
5. Veilig verkeer en mobiliteit  

De verkeerkeersproblematiek wordt zeker niet beperkt tot het teveel aan doorgaand verkeer in Belseledorp. Deze laatste 
problematiek zal trouwens behandeld worden binnen de werkgroep "Herinrichting Belseledorp". Dit onderwerp zal later 
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terug opgepikt worden.  
Het nieuwe stadsnet en nieuwe regeling voor de streeklijnen sinds 6 april 2003 werd in het algemeen gunstig onthaald. 
Toch waren er een aantal opmerkingen en suggesties tot verbetering.  
1) De inplanting van de bushalte Malpertuuslaan achter een bocht wordt als te gevaarlijk ervaren. Er werd dan ook 
gevraagd deze halte te verplaatsen naar een plaats halfweg tussen de bocht en de afslag naar de N70. Omdat er 
momenteel nog geen bushokje geplaatst is, zou deze verplaatsing nu nog zonder veel extra kosten kunnen uitgevoerd 
worden.  
2) De bushalte ter hoogte van de Dekpriem is sedert 6 april 2003 afgeschaft. Omdat deze vlakbij een bejaardenhuis lag, 
werd er gevraagd of deze toestand nog kon herzien worden.  
3) Er werd ook gevraagd wat de reden is waarom er geen stadsbus naar Belsele komt en er wel een stadsbus naar 
Nieuwkerken gaat.  
4) De mogelijkheid wordt onderzocht om afgevaardigden van "De Lijn" en van de stad tijdens een volgende vergadering 
van de dorpsraad Belsele het waarom van de doorgevoerde veranderingen aan de buslijnen in Belsele te laten toelichten. 
Er is ook de wens te vernemen hoe en wanneer er eventuele bijsturingen kunnen voorgesteld en doorgevoerd worden.  
Tijdens de installatievergadering van de werkgroep "Herinrichting Belseledorp" zal er nageggan worden wie er interesse 
heeft voor een aparte werkgroep "Verkeer en mobiliteit".  
 
6. Afval en afvalpreventie  

De opruimactie van zaterdag 5 april 2003 in Belsele heeft 1100 kg zwerfvuil waarvan 250kg oud ijzer opgeleverd.  
Het stadsbestuur rekent vooral op de burgerzin om de straten net te houden en om sluikstorten te melden. Zo wordt erop 
gewezen dat bijvoorbeeld strooizout aan een gunstprijs kan bekomen worden op het deelgemeentehuis.  
Op diverse plaatsen, zoals in de populierenwijk, zijn er te weinig openbare vuilbakjes voorzien.  
Dit onderwerp zal verder opgevolgd worden.  
 
7. Nieuws uit de Deelculturele raad (DCR)  

Er is een vergadering van de DCR op maandag 21 april 2003.  
Dit jaar gaat de 11 juli viering door op 4 en 5 juli in "De Klavers", op initiatief van de Amedee Verbruggenkring met 
medewerking van het Davidsfonds en het Sint-Gregoriuskoor. Andere verenigingen worden uitgenodigd om hierbij aan 
te sluiten.  
Wat het Bisschoppelijk Domein betreft, zijn er brieven naar minister Van Grembergen gestuurd met de vraag het kasteel 
en omliggende park en gebouwen te klasseren. Deze vraag zou samengevoegd worden het dossier van de klassering van 
pastorijwoningen. Het voornaamste doel van dit alles is het redden van het kasteel en het park. Het stadsbestuur zou een 
lijst van een twintigtal gebouwen opgemaakt hebben die men wil beschermen. Er wordt overwogen een werkgroep op te 
richten om dit dossier op te volgen.  
 
8. Nieuws uit de Jeugdraad  

De voorzitter is verontschuldigd op de vergadering. Er is momenteel geen info van deze raad.  
 
9. Nieuws uit de Milieudraad  

STRAMIN zal ter gelegenheid van de "Dag van de Aarde" op zondag 27 april 2003 diverse wandelingen organiseren, 
waaronder twee in Belsele.  
 
10. Nieuws uit de Sportdraad  

Er is momenteel geen info van deze raad voorhanden.  
 
11. Mededelingen  

Geen.  
 
12. Rondvraag  

Men vraagt om de agenda van de dorpsraad nog beter bekend te maken aan de bevolking.  
Er is een vraag aan de jeugd van Belsele: 10 figuranten van 16 tot 25 jaar worden gezocht voor de toneelopvoering van 
10 en 11 oktober 2003 van jeugdhuis 't Pleksken. Wie zich hiervoor geroepen voelt, kan zich melden bij het jeugdhuis. 


