
Verslag van de vergadering van de werkgroep "Herinrichting 
Belseledorp" van 29 april 2003 
Aanwezig: André Raes, Camiel De Vooght, Daniel De Smet, Fabienne Rooms-Steels, Firmin De Beleyr, Guido Stevens, 
Jozef Hermans, Lisette Vercauteren, Luk Huys, Omer Burm, Rudi De Wilde, Staf Lerno, Stany De Bleser  
 
1. Inleiding  

Guido Stevens opent als moderator de vergadering en haalt punten aan die we zouden kunnen behandelen:  
- Herinrichting Belseledorp  
- Inventarisering van de bestaande plannen  
- Wensen van de bevolking  
- Bestaande parameters  
- Noden in Belseledorp  
 
2. Doelstelling  

De werkgroep stelt zich tot doel - in dialooog met de Belselenaren en het stadsbestuur - voorstellen te doen voor de 
herinrichting van Belseledorp, rekening houdend met de verschillende funkties en het beschikbare budget.  
De herinrichting zou moeten samengaan met de uitvoering het rio -project van Belseledorp, Kerkstraat, Molenwijk en Hof 
Van Belsele. De begindatum zou liggen tussen 2004 en 2006  
 
3. Inventarisering  

Een rondvraag bij de aanwezigen met het oog op de inventarisering van eerder gemaakte voorstellen, leverde twee 
dossiers op:  
1. Een dossier samengesteld door de werkgroep "Dorpsverfraaiing" van de Deel Culturele Raad met inbreng van "De 
Raaklijn" en "NCMV-Belsele" uit 1998. Dit dossier bestaat uit een brochure "Verkeer en leefbaarheid", een brochure 
"Cultuur Patrimonium" en een werkverslag van de werkgroep.  
2. Een dossier "Herinrichting en vernieuwing Belseledorp" samengesteld door ACW -Belsele uit (vermoedelijk) 1998.  
Beide dossiers zijn ter beschikking gesteld van het stadsbestuur van Sint-Niklaas.  
Van de twee bestaande dossiers wordt voor iedereen een kopie gemaakt zodat iedereen over de zelfde gegevens beschikt 
en zijn/haar opmerkingen hierop kan geven.  
 
 
4. Vragen en voorstellen voor de te volgen werkwijze.  

Op de vraag waarom de schepen van openbare werken nog niet aanwezig is, is het antwoord dat de schepen over nog 
geen concreet plan beschikt en dat daarom zijn aanwezigheid nog niet veel zin had.  
 
Er wordt een voorstel gedaan om officieel de vraag te stellen aan het stadsbestuur om een afgevaardigde van de 
administratie te sturen naar de werkgroepvergadering, om de stand van zaken in dit dossier toe te lichten.  
 
In de stadskroniek zou immers reeds gemeld zijn dat er een architectenbureau zou aangesteld zijn. Achteraf kan deze 
uitspraak niet bevestigd worden.  
 
Een ander voorstel is om een specialist verkeersveiligheid uit te nodigen op een volgende werkgroepvergadering. Deze 
zou meer informatie kunnen geven over de geldende regels en de momenteel gebruikte technieken voor de heraanleg van 
dorpskernen die rekening houden met de huidige verkeersproblematiek. Dergelijke verkeersdeskundige zou de 
werkgroep en het stadsbestuur goed kunnen helpen in het bijsturen van de visie op de herinrichting van ons dorp.  
 
Er wordt gekozen om binnen de werkgroep eerst zelf een visie te ontwikkelen en dan pas een deskundige uit te nodigen.  
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5. Brainstorm sessie: wat verwachten we van de herinrichting van Belseledorp?  
De "brainstorm" techniek is gebruikt om ideeën, verwachtingen en aandachtspunten van de verschillende aanwezigen te 
laten opborrelen en te verzamelen met als doel tot een globaal plan voor een verfraaid en leefbaar dorp voor de bewoners 
en de bezoekers te komen.  
 
Deze aandachtspunten werden onder drie hoofdingen gegroepeerd:  
 
1. Verfraaiing van omgeving  
- sfeervolle verlichting  
- nutsvoorzieningen samenbrengen  
- verfraaiing met bloembakken, hagen  
- esplanaden aan kerk, gemeentehuis, pomp en boom  
- plaatsen van banken  
- wal en kasteeldreef  
- wegdek / betegeling  
- groene pleintjes  
- monumenten  
- beeldende kunst  
 
2. Parkeerfunctie  
- fietsenparking voorzien  
- structuur met behoud van aantal parkeerplaatsen  
- niet aan kerk en gemeentehuis  
- gehandicaptenparking voorzien  
- zone voor langere tijd vrij parkeren  
- zone voor kortere tijd parkeren (met schijf?)  
 
3. Verkeersfunctie  
- aandacht voor zwakke weggebruikers  
- doorgaand verkeer moet dalen  
- te snel verkeer afremmen  
- optische remmers  
- fietsstroken  
- voetpaden en zebrapaden aanpassen voor rolstoelen  
- snelheidssignalisatie  
- zwaar verkeer ontmoedigen  
- geen drempels  
- asverschuivingen  
- zone 30  
- stadsnet  
- poorten bekijken  
- omgeving van scholen, bibliotheek en kerk  
- verkeersrichting  
 
6. Afbakening van gebied "Belseledorp"  

De grenzen van het gebied "Belseledorp" dat voor herinrichting bekeken wordt, zijn:  
- het kruispunt Sint-Andriesstraat - Belseledorp - Hulstendreef  
- het kruispunt Vijverstraat - Belseledorp  
 
Er dient ook rekening gehouden te worden met de volgende verkeerspoorten:  
- het kruispunt Kerkstraat - Gavermolenstraat (station)  
- het kruispunt Belseledorp - Nieuwe Baan/Lokerse Baan (N70)  
- het kruispunt Bookmolenstraat - Rozenlaan/Tuinlaan  
 
7. Oplijning herinrichting van de bovengrond met de herinrichting van de ondergrond  

Het stadsbestuur ziet de uitvoering van de herinrichting van Belseledorp in het kader van en in combinatie met de 
uitvoering van het rioleringsplan. Een studie van de bovengrond dient op te lijnen met een grondige studie van het 
riolerings- en afwateringplan om tegelijkertijd waterellende in de toekomst te vermijden en zuivere waterlopen te 
bekomen.  
 
Tegen volgende vergadering zal Omer Burm trachten een plan van de riolering op te maken, dat rekening houdt met de 
afvoer van zowel afval- als regenwater. 


