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1. Algemeen  

Voor deze vergadering is de pers uitdrukkelijk niet uitgenodigd. Dit om de aanwezigen de kans te geven luidop te denken 
en vrijuit te spreken zonder dat hun woorden meteen worden gepubliceerd.  
De hoorzitting over de herinrichting van Belseledorp, die georganiseerd wordt door het stadsbestuur en eerst was 
aangekondigd voor 24 november 2003, zal volgens schepen Van Peteghem doorgaan op 17 november 2003: in de 
Klavers als de polyvalente zaal vrij is, anders in het Parochiaal Centrum.  
Van de werkgroepvergadering van 22 september 2003 is er uitzonderlijk geen verslag gemaakt, omdat de vragen en 
opmerkingen - die op voorhand waren doorgegeven en tijdens de vergadering zijn behandeld - toch al bezorgd waren aan 
de geregistreerde aanwezigen en ook te raadplegen zijn via de webpagina van de Dorpsraad Belsele op www.belsele.be. 
Een verslag met een herhaling van deze opmerkingen en vragen zou hierbij niet veel toegevoegde waarde hebben 
opgeleverd, maar wel veel extra papier hebben gevergd.  
Er werd bij het begin van de vergadering beslist het plan vanuit de 3 verschillende aspecten te benaderen:  
1) de verkeersveiligheid  
2) de parkeergelegenheid en de inrichting van het kerkplein  
3) de nevenaspecten als algemene visie, verfraaiing en al/dan niet verleggen van problemen  
Hoewel er 50 aanwezigen waren, werd toch beslist al deze aspecten in één vergadering te behandelen, en niet in 
subwerkgroepen, zoals bij het begin van de vergadering werd gesuggereerd.  
Om de vergadering een houvast te geven, werd bij het begin van de vergadering een "sneuvelnota" aan de aanwezigen 
bezorgd. Deze nota was opgesteld door Stany de Bleser en is ook beschikbaar op de webpagina van de Dorpsraad Belsele 
op www.belsele.be. De sneuvelnota bevat een gestructureerde lijst van opmerkingen en vragen bij de verschillende 
aspecten van de herinrichting van Belseledorp.  
 
2. Verkeersveiligheid: snelheid terugdringen in Belseledorp  

Om het debat te openen werden een aantal opmerkingen uit de sneuvelnota gepresenteerd:  
1) Momenteel is het voor elke automobilist die van Sint-Niklaas naar Lokeren rijdt logischer dat hij via Belseledorp gaat: 
    1. het traject door Belseledorp is een voorrangsbaan, net zoals het traject langs de N41/N70  
    2. het traject door Belseledorp is 3km i.p.v. 4,4km: het traject langs de N41/N70 is ca. 50% langer  
    3. het traject door Belseledorp is minimaal 23 sec sneller te overbruggen met respect voor de huidige  
        maximumsnelheden  
    4. het traject over N41/N70 heeft 1 permanent actief verkeerslicht (25sec/50sec niet groen) en 2 verkeerslichten  
        die bediend worden door middel van drukknoppen voor fietsers en voetgangers  
2) Mogelijke ingrepen die doorgaand verkeer door Belsele ontmoedigen:  
    1. Mits 50 km/u op de Tuinlaan verdwijnt het voordeel van het traject over Belseledorp t.o.v. over de N41/N70,  
        met verkeerslichten op groen voor richting N70.  
    2. Mits 50 km/u op de Tuinlaan en 30km/u tussen Vijverstraat en Hulstendreef vergt het traject over Belseledorp  
        t.o.v. over de N41/N70 51sec meer tijd, met verkeerslichten op groen voor richting N70.  
    3. Een "voorrang-van-rechts" -regeling (en zone-30) op kruispunten Vijverstraat, Kasteeldreef, Kerkstraat,  
        Molendreef, Hulstendreef zal het autoverkeer bijkomend remmen ten voordele van de veiligheid van overstekende  
        fietsers en voetgangers.  
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Na de bespreking van deze opmerkingen, ontstaat er een discussie "pro-contra" zone-30. Hierbij verzoeken een aantal 
tegenstanders van invoering van zone -30 om tot een stemming over dit punt over te gaan: 10% van de aanwezigen blijkt 
gekant tegen invoering van zone-30, een meerderheid blijkt voorstander te zijn van een zone-30 tussen de kruispunten 
met de Vijverstraat en met de Hulstendreef.  
Een meerderheid van de vergadering is dan ook akkoord met de stelling dat de invoering van een ruime zone -30 een goed 
middel is om te zorgen dat verkeer tussen Sint -Niklaas en Lokeren (25% van het huidige verkeer door Belseledorp) langs 
de N41/N70 geleid wordt.  
De meeste aanwezigen zijn ook te vinden voor invoering van een "voorrang-van-rechts"-regeling als alternatief voor de 
"voorrangsbochten" naar Vijverstraat en Kerkstraat en tussen Rozenlaan en Hulstendreef. Dit alternatief zou de snelheid 
op deze kruispunten (al gesitueerd binnen een zone -30) nog doen milderen en deze kruispunten veiliger maken voor 
voetgangers en fietsers.  
 
Er wordt opgemerkt dat ook aan de overweg in de Kerkstraat 4 straten samenkomen en dat er vaak lange files gevormd 
worden als de overweg gesloten is.  
 
3. De parkeergelegenheid en de inrichting van het kerkplein  

Het huidig plan voor de herinrichting van Belseledorp gaat ervan uit dat de parking van het Parochiaal Centrum enkel 
bereikbaar is langs de in - en uitrit naast het Parochiaal Centrum. 

De Kerkraad stelt voor: 
- de inrit naast het Parochiaal Centrum te behouden en een nieuwe uitrit aan te leggen langs  
  de electriciteitscabine van Electrabel achter de Kerk. 
- het inkomend verkeer van de parking van het Parochiaal Centrum langs het postgebouw in de Kasteeldreef  
  en vervolgens linksaf te leiden, via de vroegere Schoolstraat, in tegenstelde richting van de huidige 
  enkelrichting regeling 
- het uitgaand verkeer van de parking van het Parochiaal Centrum langs de nieuwe uitrit achter de kerk  
  naar Belseledorp te leiden   
- de bewoners van de driehoek "Hof Van Belsele - vroegere Schoolstraat - Kasteeldreef" toe te laten voor 
  de kerk naar Belseledorp te rijden 
 
De Kerkraad vraagt bovendien: 
- de parkeerplaatsen ter hoogte van de visgraad te behouden 
- de voorziene 9 bomen tussen de Kerkstraat en de kerktoren, die het zicht op het kerkgebouw hinderen,  
  niet aan te planten 
- de vrijheidsboom als solitaire boom op het kerkplein te behouden en er geen drie andere bomen  
  naast te planten 
- in de omgeving van het kerkplein groenvoorzieningen aan te brengen die verplaatsbaar zijn bij  
  feestelijkheden op of rond het dorpsplein  

De middenstand vraagt parkeerplaatsen op een maximum wandelafstand van 75m en het aantal parkeerplaatsen zeker niet 
te verminderen.  
 
4. De nevenaspecten als algemene visie, verfraaiing en al/dan niet verleggen van problemen  

Groenvoorziening:  
- er zijn bezwaren om overal hoogstammige bomen aan te planten:  
   o.a. gezichtshinder voor bewoners op de eerste verdieping  
- er wordt voorgesteld een haag aan te planten over de hele lengte van de kerk aan de kant van Belseledorp  
- er wordt voorgesteld planten met een wintervast blad aan te planten;  
   b.v. vallende eikels zorgen voor deuken in geparkeerde wagens  
- er wordt voorgesteld verplaatsbare bloembakken aan te brengen:  
   o.a. ter wille van feestelijkheden en wielerwedstrijden  
 
Er wordt voorgesteld de pomp in het dorp terug stromend water te geven.  
 
De werken - met voorzieningen voor een dubbel rioleringsstelsel - zullen zo uitgevoerd worden dat de straten slechts 
éénmaal zullen moeten worden opgebroken.  
 
Er wordt ook aangedrongen op de herinrichting van het kruispunt Belseledorp - N70 om een lagere snelheid af te 
dwingen en de veiligheid voor fietsers te verhogen.  
 
Er wordt aangedrongen de zone-30 uit te breiden tot voorbij de school in de Kerkstraat: momenteel is deze straat vooral 
gevaarlijk voor fietsers omdat er geen fietspaden zijn en er wagens aan beide zijden van de weg parkeren.  
Schepen Van Peteghem stelt dat het budget voor het huidig plan voor de herinrichting van Belseledorp niet toelaat ook de 
Kerkstraat aan te passen. Er kan wel gepraat wordt om de situatie in de Kerkstraat te "fatsoeneren".  
 
5. Volgende vergaderingen  

Op 3 november 2003 gaat de volgende werkgroepvergadering door.  
Op 10 november 2003, tijdens de dorpsraadvergadering, worden de standpunten van de dorpsraad geconsolideerd.  
Op 17 november 2003 zal de afsluitende hoorzitting, georganiseerd door het stadsbestuur, doorgaan. 


