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1. Goedkeuring verslag vorige vergadering  

 
Geen opmerkingen.  
 
 
2. Briefwisseling  

 
Uitgaande:  
-e-mail/brief aan het college van burgemeester en schepenen van 15.06.2003 i.v.m. project heraanleg Belseledorp  
Inkomende:  
- e-mail/brief van De Lijn van 26.06.2003, als antwoord op e-mail van 20.05.2003 i.v.m. vraag om aanpassing van de 
huidige dienstverlening te Belsele  
- persbericht Sint-Niklaas 18.06.2003: Inspraak dorpsraad verzekerd bij herinrichting Belseledorp  
- persbericht Sint-Niklaas 08.07.2003: Belsele en het stadsbussennet  
- e-mail van "De Wakkere Burger" i.v.m. "Goede inspraakvoorbeelden" n.a.v. trefdag "20 jaar De Wakkere Burger vzw", 
VLEKHO, Brussel op 25 oktober 2003  
 
 
3. Voorstelling "Herinrichting Belseledorp" door stadsbestuur op vergadering van 8 september 2003  

 
Op een vergadering van 18 juni 2003 met burgemeester Freddy Willockx en schepen Gaspard Van Peteghem en een 
delegatie van de dorpsraad Belsele is afgesproken dat het stadsbestuur de plannen zal komen toelichten op de 
dorpsraadvergadering van 8 september 2003. Het stadsbestuur zal hierbij bijgestaan worden door deskundigen van de 
stadsdiensten en van het studiebureau dat de plannen heeft uitgewerkt. Deze afspraak is via een persmededeling van de 
stad Sint-Niklaas publiek gemaakt. Omwille van technische redenen zal deze dorpsraadvergadering doorgaan in "De 
Klavers". Deze vergadering zal een zuiver informatief karakter hebben. Opmerkingen zullen in latere vergaderingen aan 
bod kunnen komen.  
 
 
4. Verslag werkgroep verkeer  

 
Op de vergadering van de werkgroep van 24 juni 2003 zijn een aantal voorstellen ter verbetering van de 
verkeersveiligheid in Belsele voorgelegd aan de schepen van verkeer en mobiliteit Urbain Vercauteren. Van deze 
vergadering is een verslag beschikbaar. Op de informatievergadering van de werkgroep van 17 juli 2003 heeft Johan 
Cooreman van de dienst verkeersbeleid van de politie van Sint -Niklaas een verkeerstechnische toelichting gegeven over 
"zone 30" en "verbod +3,5t" kenmerken. Samengevat kan gesteld worden dat de invoering van een "verbod +3,5t zone" 
het plaatsen van veel verkeersborden met zich meebrengt en dat het voor de politie zeer moeilijk is sluitende controles uit 
te voeren. Het invoeren van "zone 30" houdt in dat er geopteerd wordt voor een woonfunctie en niet (langer) voor een 
verkeersfunctie. De inrichting van de weg moet het tevens onmogelijk maken dat er veel sneller dan 30km/u kan worden 
gereden. De discussie rond "zone 30" en "verbod +3,5t" heeft vooral betrekking op de verkeerssituatie in de dorpskern. 
Daarom is er besloten dit onderwerp terug op te pikken na de voorstelling van de plannen van de herinrichting van 
Belseledorp in september. Naar aanleiding van de bespreking van een aantal gevaarlijke kruispunten in Belsele is de 
mogelijkheid voorgesteld om samen met de stadsdiensten deze plaatsen te bezoeken.  
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5. Bookmolenstraat/Nieuwe Baan: voetgangerssluis op het fietspad  

 
6. Belsele Jaarmarkt 2003  

Het programma is praktisch rond. Momenteel staat een beperkte groep in voor de organisatie. Er wordt een oproep 
gedaan aan de mensen op de dorpsraadvergadering om zich te engageren om te helpen. Er is gevraagd tijdens de 
dorpsraadvergadering van oktober toelichting te geven bij de inkomsten en de uitgaven van deze organisatie.  
 
7. Nieuws uit de Deel-Culturele Raad (DCR)  

Het "Bisschoppelijk Domein" is verkocht aan een welgestelde Belselenaar. De nieuwe eigenaar zou de bedoeling hebben 
het kasteel te gaan bewonen en het in zijn authenthieke staat te herstellen.  
 
8. Nieuws uit de Jeugdraad  

Er is momenteel geen info van deze raad.  
 
9. Nieuws uit de Milieuraad  

De milieuraad heeft het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan besproken en een aantal adviezen uitgebracht waaronder 
zeven voorbeelden van "logische ruil". Het stadsbestuur heeft deze adviezen positief onthaald.  
 
10. Nieuws uit de Sportdraad  

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

Geen.  
 
12. Rondvraag - Varia  

Na de ophaling van het grofvuil blijven er vaak gedurende lange tijd grotere (stenen) voorwerpen, zoals afgedankte 
WC's, op de stoep staan. Omdat er hierover nogal wat verwarring bestaat, wordt gevraagd nog eens mee te delen wat wel 
en wat niet met grofvuil wordt opgehaald. In 2004 plant KWB-Belsele opnieuw een zwerfvuilactie. Tijdens de actie van 
2003 werd 1350kg afval verzameld.  
 
Er wordt voorgesteld een brievenbus voor de dorpsraad te plaatsen bij de oude gemeenteschool en plaats te voorzien om 
de agenda en de verslagen uit te hangen.  
 
Er loopt een openbaar onderzoek voor het BPA (Bijzonder Plan van Aanleg) van de Molenwijk en de Molen site, waar de 
naschoolse kinderopvang zou ondergebracht worden.  
 
Naar aanleiding van de klachten over de slechte staat van bepaalde voetpaden, wordt voorgesteld in Belsele ook met een 
"bad-street-boys" actie te starten, naar analogie met het initiatief met dezelfde naam van de Dorpsraad Sinaai. Bij dit 
initiatief wordt jaarlijks een inventaris gemaakt van de plaatsen waar de weg, het fietspad of het voetpad zich in een 
slechte staat bevindt. Deze informatie wordt doorgegeven aan de stadsdiensten en er is een opvolging van de staat van 
oplossing van deze problemen. 

Onlangs is een voetgangerssluis (twee parallelle zware 
beugelvormige buizen) geplaatst op de fietspad in de 
Bookmolenstraat nabij de aansluiting met het fietspad van de 
Nieuwe Baan. Deze voetgangerssluis wordt door meerdere 
Belselenaren ervaren als een ernstige hindernis voor de fietsers. 
Getuigen hebben gemerkt dat de meerderheid van de fietsers 
momenteel de afrit voor auto's en vrachtwagens gebruikt om 
niet te moeten afstappen. Dit laatste kan moeilijk de bedoeling 
zijn geweest van de personen die de twee beugels hebben laten 
aanbrengen. Als alternatief wordt er voorgesteld slechts één 
beugel te plaatsen in het midden van het fietspad en 
bijkomende signalisatie met verf aan te brengen op het wegdek. 
In beide rijrichtingen kunnen de fietsers dan deze beugel 
makkelijk rechts passeren. 


