
Verslag van de vergadering van 12 mei 2003 

Aanwezig: Alex De Vogel, Alfons Stremersch, Alfons Verbraeken, André Raes, Anna D'Hondt, Anny Debruyne, Arnold 
Vandermeulen, Arthur De Tender, Camiel De Vooght, Christiane Van Buynder, Erik De Laender, Firmin De Beleyr, 
Georges Keppens, Guido Stevens, Jan Van Damme, Jeannine De Taey, Julien Ghesquière, Linda Van Laere, Lisette 
Vercauteren, Luk Huys, Marcel Van Havermaet, Mark Feys, Omer Burm, Omer Strijbos, Paul Van Steirteghem, Roger 
Huens, Roger Strobbe, Sabine Colman, Staf Lerno, Stany De Bleser, Suzanne Van Oppens, Willy Bolsens, schepen 
Gaspard Van Peteghem, schepen Urbain Vercauteren  
Pers:Yves Vrebos (Gazet Van Antwerpen)  
 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering  

Geen opmerkingen.  
 
2. Briefwisseling  

Uitgaande: 
- e-mail naar "De Lijn" en schepen Urbain Vercauteren met opmerkingen over de nieuwe buslijnen  
Inkomende:  
- e-mail antwoord van Urbain Vercauteren, waarin hij beloofde de opmerkingen over de nieuwe buslijnen in een 
vergadering met de lijn te bespreken  
 
3. Verslag werkgroep "Herinrichting Belseledorp"  

Op 29 april 2003 heeft de werkgroep zijn eerste vergadering gehouden. 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.  
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.  
Tegen de volgende vergadering van 2 juni 2003, wordt aan de werkgroepleden van deze dossiers een kopie bezorgd.  
Een "brainstorm" sessie heeft een reeks aandachtspunten opgeleverd die konden gegroepeerd worden onder de functies 
verfraaiing, parkeren en verkeer.  
Tijdens de dorpsraadvergadering heeft schepen Gaspard Van Peteghem meegedeeld dat de stadsdiensten nog voor het 
verlof van juli 2003 een plan willen voorleggen aan de Dorpsraad Belsele. Het budget voor de herinrichting in 
combinatie met het rioolproject zou 50 miljoen EUR bedragen.  
 
 
4. Veilig verkeer en mobiliteit: Buslijnen 76/77 en 70  

Het nieuwe stadsnet en de nieuwe regeling voor de streeklijnen sinds 6 april 2003 had in de dorpsraad vergadering van 
14 april 2003 een suggestie tot verbetering van de bushalte Malpertuuslaan en een klacht over het wegvallen van de 
bushalte Dekpriem opgeleverd. Deze opmerkingen werden overgemaakt aan schepen Urbain Vercauteren en aan "De 
Lijn" Oost-Vlaanderen. Ondertussen was er ook een petitie tegen het afschaffen van de bushalte Dekpriem georganiseerd 
door gedupeerde gebruikers. Daarom hebben schepen Urbain Vercauteren en Marc Feys, hoofd van "De Lijn" Oost-
Vlaanderen, de dorpsraadvergadering aangegrepen om de redenen van de veranderingen toe te lichten en de bezwaren te 
aanhoren. "De Lijn" heeft toegezegd dat de bushalte Malpertuuslaan zal verplaatst worden naar de Reinaartlaan. De 
afschaffing van de halte Dekpriem/Gavermolenstraat op de streeklijnen 76/77 werd door "De Lijn" gemotiveerd door de 
stelling dat het aanpassen van het traject nodig was om te kunnen voldoen aan de normen van de basismobiliteit voor de 
bewoners van de Populierenwijk. Het handhaven van de halte Dekpriem/Gavermolenstraat zou betekenen dat niet zou 
kunnen voldaan worden aan een interval van 30 minuten tussen twee opeenvolgende ritten. De afstand 
Dekpriem/Gavermolenstraat tot bushalte Hulstendreef (350m) zou binnen de normen (<500m) vallen.  
 

Dorpsraad Belsele 
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De ondertekenaars van de petitie konden voor de argumenten van "De Lijn" voor het afschaffen van de bushalte 
Dekpriem/Gavermolenstraat geen begrip opbrengen:  
1. Het bustraject Rozenlaan-Tuinlaan bestond al sedert 1981.  
2. Meerdere oudere mensen die gebruik maakten van de afgeschafte bushalte hebben enkele jaren geleden hun 
nummerplaat ingeleverd om te kunnen profiteren van gratis busvervoer.  
3. Voor oudere personen, o.a. bewoners en bezoekers van Rusthuis Ten Berge, valt het moeilijk om 350m te stappen naar 
de bushalte Hulstendreef. Het oproepen van de belbus 70 om van de Gavermolenstraat naar de Hulstendreef of naar 
Belseledorp gebracht te worden om er te kunnen overstappen op de lijn 76/77 naar Sint-Niklaas wordt als zeer 
onpraktisch bevonden.  
Schepen Urbain Vercauteren heeft bij "De Lijn" aangedrongen om dit probleem op de agenda te plaatsen van de 
eerstvolgende vergadering van de begeleidingscomissie in september 2003. Hij zal ook nagaan of er via het budget van 
het stedenfonds eventueel voor een tussentijdse oplossing kan gezorgd worden.  
 
 
5. Veilig verkeer en mobiliteit: Bergstraat, Rozenlaan, Waterschootstraat  

De kruispunten Reinaartlaan-Bergstraat-Donkerstraat en Gavermolenstraat-Rozenlaan zijn zeer gevaarlijk geworden. 
Sinds de werken op de E17 en de files op de E17 en de N70 is er veel sluipverkeer in de Bergstraat en in de 
Rozenlaan/Belseledorp. De Waterschootstraat vertoont diepe putten in het wegdek. Schepen Gaspard Van Peteghem 
meldt dat de Bergstraat in de planning zit voor aanleg van nieuwe voetpaden. Om oplossingen voor te stellen wordt er 
een werkgroep "Verkeer" opgericht. De eerste vergadering van de werkgroep zal doorgaan op maandag 2 juni 2003 om 
19u in de vergaderzaal van de Kouter. De kandidaat-leden van deze wergroep zijn: Alex De Vogel, Camiel De Vooght, 
Christiane Van Buynder, Erik De Laender, Firmin De Beleyr, Guido Stevens, Jeannine De Taey, Linda Van Laere, Roger 
Strobbe, Sabine Colman, Staf Lerno en Stany De Bleser.  
 
6. Organisatie 11.11.11 actie  

De actie wordt goed ondersteund door het stadsbestuur. Er is vraag naar extra medewerkers. Op de volgende 
dorpsraadvergadering zal door Firmin De Beleyr het programma worden voorgesteld.  
 
7. Nieuws uit de Deel Culturele Raad (DCR)  

Op vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 juli is er in "De Klavers" een 11-Juli-AVK-Tentoonstelling i.s.m. het 
Rodenbachfonds en het Davidsfonds met openingsreceptie op vrijdag 4 juli om 19u30 met het Sint -Gregoriuskoor en 
causerie.  
Wat het Bisschoppelijk Domein betreft, heeft Annemie Charlier een beschermingsdossier ingediend. Het bisdom zou een 
architect aangesteld hebben. Een eventuele verandering van bestemming zal steeds moeten gepaard gaan met het 
aanvragen van de nodige vergunningen bij het stadsbestuur.  
 
8. Nieuws uit de Jeugdraad  

Er is momenteel geen info van deze raad. Er wordt gevraagd systematisch eventueel nieuws met betrekking tot Belsele 
mee te delen.  
 
9. Nieuws uit de Milieudraad  

Vanuit STRAMIN wordt de vraag gesteld het Provinciaal Structuurplan, tot 22 juli in openbaar onderzoek, te beoordelen. 
Dit structuurplan gaat op termijn het gewestplan vervangen. Dit plan deelt Sint -Niklaas in onder verschillende statuten:  
1. Stedelijk gebied  
2. Hoofddorpen Nieuwkerken en Belsele, met voorzieningen voor woonuitbreiding en KMO-zone  
3. Hoofdkern Sinaai  
 
10. Nieuws uit de Sportdraad  

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

Geen.  
 
12. Rondvraag  

Een oplossing voor de geurhinder in de Bookmolenstraat dringt zich op. 


