
Verslag van de vergadering van de werkgroep verkeer van 24 
juni 2003 

Aanwezig: Alex De Vogel, André Raes, André Weyn, Camiel De Vooght, Guido Stevens, Jan Van Damme, Jeannine De 
Taey, Jozef Hermans, Julien Ghesquière, Lisette Vercauteren, Luk Huys, Magda Van Landeghem, Omer Burm, Roger 
Strobbe, Rudi De Wilde, Staf Lerno, Stany De Bleser, Tine Geltmeyer, schepen Urbain Vercauteren, Werner Vercauteren 
 
Pers: Stefanie Van Ryssen (Gazet Van Antwerpen)  
 
1. Doel van de vergadering  

 
De werkgroep is samengeroepen om voorstellen die de verkeersveiligheid in Belsele op korte termijn zouden kunnen 
verhogen, voor te leggen aan de schepen van verkeer en mobiliteit Urbain Vercauteren.  
De meeste van deze voorstellen werden geformuleerd tijdens de vergadering van de werkgroep "herinrichting 
Belseledorp" van 2 juni 2003 vanuit vier motivaties: 

1. Er leeft in Belsele in en buiten de dorpskern een gevoel van verkeersonveiligheid.  
2. Terwijl de laatste jaren de verkeersdruk enorm is toegenomen, bleef de dorpskerninrichting ongewijzigd.  
3. Hoewel er momenteel plannen voor de herinrichting van Belseledorp in de ontwerpfase zitten, zal de uitvoering 

ervan waarschijnlijk nog meer dan een jaar uitblijven. Als er ondertussen tijdelijke en goedkope maatregelen 
kunnen getroffen worden om de verkeersveiligheid te verhogen, moet dit zo snel mogelijk gebeuren en dit zo 
mogelijk na consensus tussen de bevolking van Belsele, de dorpsraad en het stadsbestuur.  

4. Gebodsborden of informatieve panelen aanbrengen is nutteloos als hier geen ondersteunende (al dan niet 
voorlopige) herinrichting of regelmatige politiecontrole mee gepaard gaat.  

2. Algemene opmerking  
 
Omdat maar 7 van de 21 aanwezigen op deze vergadering ook de vergadering van de werkgroep "herinrichting 
Belseledorp" van 2 juni 2003 hadden bijgewoond, kon voor verschillende voorstellen in deze vergadering geen 
meerderheid gevonden worden, terwijl er voordien een consensus rond bestond.  
 
3. Behandeling van eerder geformuleerde voorstellen.  

1. De snelheid van auto's doorheen de dorpskern is te hoog en dient teruggebracht te worden tot 30km/h vanaf het 
kruispunt Vijverstraat/ Belseledorp tot het kruispunt Belseledorp / Hulstendreef.  
Voor dit voorstel was er geen meerderheid meer.  
Schepen Vercauteren suggereerde een "zone 30" tussen de het kruispunt met de Kerkstraat en het oud-
gemeentehuis.  

2. Vanaf het kruispunt Belseledorp/ Hulstendreef tot het rondpunt in de Tuinlaan dient de snelheid beperkt te 
worden tot 50km/h, zoals nu het geval is vanaf de N70 tot het kruispunt Vijverstraat/ Belseledorp. Deze 
snelheidsbeperking zou (vracht)wagens die van Sint-Niklaas naar Lokeren (of omgekeerd) rijden, moeten 
ontmoedigen om het traject Tuinlaan, Rozenlaan, Belseledorp te volgen. Op het traject van het rondpunt over de 
N41 en de N70 tot het Esso benzinestation mag immers 70km/h gereden worden. De tijd verloren aan de 
verkeerslichten op drie plaatsen op dit traject is evenwel de voornaamste reden waarom doorgaans het kortere 
traject over Belseledorp wordt genomen.  
Voor dit voorstel was er geen meerderheid meer.  
Schepen Vercauteren suggereerde als alternatief het afsluiten van Belseledorp aan het Esso benzinestation, wat 
zou betekenen dat alle verkeer van Lokeren naar Belsele via de verkeerslichten en via de Vijverstraat zou geleid 
worden.  

3. Omdat bij de invoering van "zone 30" in Belseledorp het kruispunt Belseledorp/ Hulstendreef zou gelegen zijn 
aan een overgang van "zone 50" naar "zone 30" moet dit kruispunt grondig herzien worden.  
Voor de overgang van "zone 50" naar "zone 30" op deze plaats was er geen meerderheid meer.  
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Wel was er een consensus dat het kruispunt grondig moet herzien worden om er de veiligheid te verhogen.  
4. Vanaf het rondpunt op de Tuinlaan moet het zware vrachtvervoer naar Belseledorp gemeden worden. Het 

doorgaand verkeer ligt te hoog en moet omgeleid worden via de N70.  
Om het zwaar verkeer uit Belseledorp te weren, wordt voorgesteld borden "verbod +3,5t" te plaatsen ter hoogte 
van het rondpunt en het Esso benzinestation. Deze borden zouden ook op andere plaatsen moeten herhaald 
worden.  

5. Kruispunt Kasteeldreef-Belseledorp  
Er moet éénrichtingsverkeer doorgevoerd worden doorheen Kasteeldreef en Hof Van Belsele zoals het nu is met 
dit verschil dat er niet meer kan uitgereden worden aan het postkantoor en dat er niet meer kan ingereden worden 
aan het kerkplein.  
Vooraleer het uitrijden aan het postkantoor te verbieden, stelt schepen Vercauteren voor de bewoners van de 
Kasteeldreef en van Hof Van Belsele hierover te consulteren. Zij moeten hun mening kunnen geven hoe het 
verkeer volgens hen best kan verlopen, vooraleer een verandering aan rijrichtingen door te voeren.  
Binnen de werkgroep is er een consensus dat ingrepen zich hier opdringen.  
Er wordt opgeworpen dat flagrante parkeerovertredingen hier zelden beteugeld worden.  
Het parkeren naar de andere kant van de rijbaan van Belseledorp verplaatsen zou een mogelijk alternatief voor 
het verbieden van het uitrijden van Kasteeldreef naar Belseledorp kunnen zijn.  

4. Nieuwe voorstellen.  

1. Er zal nagegaan worden of Belseledorp haaks op de N70 kan eindigen ter hoogte van het Esso benzinestation.  
Er moet opgemerkt worden dat alle ingrepen op de N70 onder de verantwoordelijkheid van het Vlaams Gewest 
vallen.  

2. Er zal nagegaan worden of de belijning op de N70 zo kan aangepast worden 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 
zullen kunnen beschikken.  

3. Er zal nagegaan worden om in de Bergstraat ter hoogte van het kruispunt met de Donkerstraat/ Reinaartlaan 
"haaienvinnen" te plaatsen om het kruispunt minder gevaarlijk te maken, o.a. voor fietsers.  

4. Omdat in het stuk van de Gavermolenstraat tussen Sint-Andriesstraat en Rozenlaan nogal wat sluikverkeer (o.a. 
bussen) komt, zullen er in september "telplaten" aangebracht worden om te bepalen of er een bord "Verboden 
toegang voor ieder bestuurder, behalve voor plaatselijk verkeer" dient geplaatst te worden.  

5. Begeleiding "invoering zone 30 in Belseledorp" door Dorpsraad.  
 
Schepen Vercauteren stelt voor dat Johan Cooreman van verkeersbeleid een verkeerstechnische toelichting zou komen 
geven over "zone 30" en "verbod +3,5t".  
Schepen Vercauteren doet een oproep aan de dorpsraad om de bewoners van Belseledorp hierbij te betrekken en hiervoor 
te sensibiliseren. Hij biedt hiervoor vanuit het stadsbestuur aan de dorpsraad logistieke ondersteuning aan.  
Schepen Vercauteren merkt op dat het geen zin heeft "zone 30" borden te plaatsen als de weginrichting de bestuurders 
hier niet toe dwingt. Momenteel nodigt de inrichting van Belseledorp uit om sneller (typisch minimaal 50km/h) te rijden. 

Belangrijke aanvulling na de vergadering: 

De verkeerstechnische toelichting over "zone 30" en "verbod +3,5t" door Johan Cooreman in 
aanwezigheid van schepen Vercauteren zal doorgaan op donderdag 17 juli 2003 om 20u in de 
Kouter. 


