
Verslag van de vergadering van 8 september 2003 

Aanwezig: Aernout De Maertelaere, Albert De Tender, Alex De Vogel, Alphonse De Maertelaere, Alphonsine 
Vercauteren, André Otté, Andr é Raes, André Weyn, Ann Sobrie, Annemie De Belie, Annie De Blende, Antoine Boëne, 
Arnold Vandermeulen, Arnoud Knapen, Bert Leybaert, Bob Buysse, Camiel De Vooght, Carmen Vander Stichele, Chris 
De Meersman, Christine Cappaert, Dirk Florin, Dirk Martens, Dirk Van der Sijp, Dominique Temmerman, Eddy Dhanis, 
Eddy Vanhuffel, Etienne Ivens, Etienne Van Puyvelde, Fabienne Steels, Firmin De Beleyr, Franky Rossaert-Van Vossel, 
Fred Van Remoortel, Gaston Lambrecht, Georges Van De Poele, Gery Smet, Godelieve Verdonck, Guido Stevens, Hans 
Troch, Hendrik Van Belleghem, Hilaire Piron, Hugo Pieters, Ida Vanden Brouck, Jacqueline Ongenae, Jeannine De 
Taey, Joris Van Oost, Jozef Hermans, Jozef Meert, Julien Ghesquière, Kamiel De Cock, Karel De Belie, Kitty Rooms, 
Koen Haeck, Kristel Van Eetvelde, Leen De Ruyte, Lisette Vercauteren, Luk Huys, M. De Bock-Braem, Magda Van 
Landeghem, Manu Laureys, Marc Vermeiren, Marjolein Brijs, Omer Burm, Paul Van Steirteghem, Peter Heyninck, Peter 
Soens, Raymond Boone, Rita De Bleyser, Roger De Roeck, Roger Strobbe, Rudi De Wilde, Rudiger Vandermeulen, Staf 
Lerno, Stany De Bleser, Werner Vercauteren, Wim Bontinck, Wim Knapen  
Stadsbestuur: burgemeester Freddy Willockx, schepen Gaspard Van Peteghem, schepen Jos De Meyer, schepen Urbain 
Vercauteren  
Studiebureau I.B.E.O: Alain Koppen, Gaspar Bosteels  
Stadsdiensten: Charles Hoedekie, Jan Smet, Jurgen Goeminne, Kathy David, Ronny De Mulder,  
Politie: Johan Cooreman, Nicole Van Brussel  
Gemeenteraadsleden: Annemie Charlier, Ronny Suy  
Pers: Guy Van Vliet, Koen Dewanckel, Silvain Luyckx  
 
1. Voorstelling plannen "Herinrichting Belseledorp" door stadsbestuur  

Burgemeester Freddy Willockx zegt dat de voorstelling van de plannen via de vergadering van de Dorpsraad Belsele een 
bewijs is dat het stadsbestuur de dorpsraad van Belsele au sérieux neemt in de dialoog stadsbestuur-Belselenaar. Hij 
kondigt hierbij ook de start van de inspraakprocedure aan die tot december zal lopen. Op de begroting van 2004 is 
1.240.000 EUR voorzien voor de vernieuwing van Belseledorp. Schepen Gaspard Van Peteghem verwacht dat de werken 
in september 2004 zullen kunnen starten. In een tweede fase in 2007 zal het Rio-project uitgevoerd worden.  
 
2. Voorstelling plannen "Herinrichting Belseledorp" door studiebureau I.B.E.O.  

Aan de hand van een schermprojectie van een powerpoint presentatie worden de plannen en de gehanteerde concepten 
toegelicht door Gaspar Bosteels van studiebureau I.B.E.O.: 

Doelstellingen: 
- Doorgaand verkeer ontraden  
- Snelheid autoverkeer omlaag  
- Meer ruimte voor fietser en voetganger  
- Een echt dorpsplein creëren  
Verkeersconcept voorbeelden: 
- Kruispunt Hustendreef: Hulstendreef-Rozenlaan wordt hoofdrichting 
- Kruispunt Vijverstraat: Vijverstraat-Belseledorp (richting kerk) wordt hoofdrichting 
- Kruispunt Kerkstraat: Belseledorp (richting Vijverstraat)-Kerkstraat wordt hoofdrichting 
- Belseledorp wordt zone 30 
- Typeprofiel:  2m voetpad, 2m parkeerstrook/bomen, 1,2 m fietssuggestiestrook aan beide zijden van de weg 
- Asverschuiving om verkeer te remmen 
Krachtlijnen ontwerp:  
- Ruimte geven aan gemeentehuis en kerk 
- Eénvormig plein door rasterstructuur 
- Parkeerplaatsen beter ordenen 
- Dorpsplein = evenementenplein 
- Groene aankleding met bomen 
- Ruimte voor gezellige terrassen 
Alternatieven voor ontsluiting Hof van Belsele: 
- Langs de Kasteeldreef en voor de kerk, veiligere inrichting kruispunt Kasteeldreef - Belseledorp 
- In- en uitrit via Kasteeldreef uitrit voor de kerk; dit doorbreekt echter het plein!  
- In- en uitrit via Kasteeldreef, uitrit naar Vijverstraat,  
  ceremoniewagens, leveranciers, brandweer, verhuiswagens via dorpsplein  
- Enkel in- en uitrit via Kasteeldreef, noodweg naar Vijverstraat 
  ceremoniewagens, leveranciers, brandweer, verhuiswagens via dorpsplein  
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De presentatie is te raadplegen op www.sint -niklaas.be > Actueel > 1e ontwerp herinrichting Belseledorp   
Een afdruk van de presentatie kan bekomen worden op het gemeentehuis van Belsele  
 
3. Vragen uit het publiek (met voorlopige antwoorden)  

 
1. Is er bij het maken van het ontwerp gedacht aan de afwatering, rekening houdend met het feit dat  
   er een niveauverschil is van ca. 1 meter? 
2. Komt er sfeerverlichting? 
   (Eventueel zoals in Sinaai. De kerk en het gemeentehuis krijgen zeker een accent.) 
3. De afslagbeweging van de Hulstendreef naar de Sint-Andriesstraat wordt moeilijk na de herinrichting  
   van het kruispunt. 
4. Waar is de plaats van de fietsers op het type-profiel? 
   (Gemengd verkeer auto’s/fietsers met fietssuggestiestroken) 
5. Welke van de drie mogelijkheden voor de ontsluiting van Hof van Belsele krijgt de voorkeur? 
6. Zal er geen sluiproute ontstaan via de Gavermolenstraat? 
7. Is er geen rotonde mogelijk op het kruispunt Rozenlaan/Hulstendreef? 
   (Te weinig ruimte) 
8. Welk verkeer moet er door de Rozenlaan en de Hulstendreef komen? 
9. Is het niet beter om op het kruispunt Rozenlaan/Hulstendreef een plateau en verkeerslichten te voorzien? 
10. Worden de werken uitgevoerd in één keer of komt er een fasering? 
    (Duidelijke fasering die rekening houdt met de noden van de bewoners) 
11. Kan een vertegenwoordiger van de middenstand aanwezig zijn bij de wekelijkse werfvergadering? 
    (Geen probleem. Er zijn goede ervaringen met de werken in Sinaai) 
12. Er moet vooral gedacht worden aan de veiligheid op de plaats waar het verkeer van de N70  
    aan hoge snelheid Belseledorp komt binnengereden (aan het Esso-station). 
13. Hoe is de timing van de werken? 
14. Kan er een zebrapad voorzien worden ter hoogte van het postkantoor? 
15. Hoe kan de veiligheid van de fietsers ter hoogte van het postkantoor verbeterd worden? 
16. Hoe worden de parkeerplaatsen ingeplant? Enkel met belijning? 
17. Kan het terrein achter de kerk betrokken worden in de heraanleg? 

4. Verder verloop van de procedure  
De werkgroep "Herinrichting Belseledorp" zal vergaderen op 22 september 2003 in de Kouter om de plannen een eerste 
maal verder te bespreken. Het is de bedoeling dat vanuit de werkgroep een aantal adviezen worden overgemaakt aan het 
stadsbestuur voor de hoorzitting die het stadsbestuur in november zal organiseren.  
 
5. Vanaf 1 november 2003 zal er slechts één wijkagent overblijven in Belsele.  

De bekommernis wordt geuit dat de politiezorg in Belsele zal dalen als er slechts één wijkagent zal overblijven. Er 
worden in het bijzonder vragen gesteld bij de verkeersregeling op de kruispunten van Belseledorp met de Kerkstraat en 
met de Sint-Andriesstraat op schooldagen tussen 8u en 8u30.  
In een persbericht van 15 september 2003 zal het stadsbestuur melden dat de wijziging kadert in een optimalisering van 
de wijkwerking van de politie met het oog op een betere dienstverlening. 


