
Verslag van de vergadering van 8 december 2003 

Aanwezig: Alex De Vogel, André Weyn, Arnoud Knapen, Camiel De Vooght, Daniel De Smet, Dirk Van Haevermaet, 
Eddy Vanhuffel, Firmin De Beleyr, Franky Rossaert, Fred Van Remoortel, Guido Stevens, Hans Troch, Ida Vanden 
Brouck, Jan Van Damme, Jeannine De Taey, Jozef Hermans, Julien Ghesqui ère, Kitty Rooms, Kristel Van Boxelaer, 
Lisette Vercauteren, Luk Huys, Manu Laureys, Omer Burm, Paul Van Steirteghem, Rita De Bleyser, Staf Lerno, Stany 
De Bleser, Werner Vercauteren  
Stadsbestuur: schepen Gaspard Van Peteghem, schepen Jos De Meyer. Gemeenteraad:  Annemie Charlier. Pers: Silvain 
Luyckx  
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering  

Geen opmerkingen.  
2. Briefwisseling  

Uitgaande: geen.  
Inkomende: e-mails i.v.m. herinrichting Belseledorp: Fred Van Remoortel: mogelijk integraal ontwerp "knooppunt oost". 
Omer Burm: Afwatering Belseledorp.  
3. Vastlegging data dorpsraadvergaderingen van 2004  

De vergaderingen van de dorpsraad zullen in 2004 terug doorgaan in de Kouter op de 2de maandag van de maand, 
behalve in juli. Als deze dag een feestdag is, gaat de vergadering de week daarop door: 12 januari, 9 februari, 8 maart, 19 
april, 10 mei, 14 juni, 9 augustus, 13 september, 11 oktober, 8 november, 13 december.  
4. Evaluatie Belsele Jaarmarkt 2003  

De opbrengst ten voordele van 11.11.11. bedroeg �1600,0. Deze editie kon tot stand komen dank zij de coördinatie en 
inzet van Firmin De Beleyr en dankzij de inzet van Pascal Schelfout en Jan Burm voor lay-out en teksten van de folder, 
tientallen bussers van de folder, verenigingen en particulieren die mee een handje toestaken, de koetsiers, de 
toneelacteurs van het Pleksken, de bakkers met hun broodzakkenactie, het stadsbestuur en de stadsdiensten, Jozef 
Hermans en zonen.  
Zaterdag: Het petanquetornooi werd gecoördineerd door 2 mensen uit Sinaai. Zij willen volgend jaar volledig instaan 
voor dit tornooi. Omwille van de goede locatie rond de kerk, vroegen de spelers naar een zomereditie van dit tornooi.  
Zondag: Zoals elk jaar waren er rondritten met paardenkoetsen. De clowns waren zeer goed en worden best behouden. 
De belangstelling was goed, alhoewel er een "déjà vu" gevoel bij de aanwezigen en bij de mensen van de Oxfam 
Wereldwinkel en van de Judoclub werd ervaren. Nieuwe initiatieven zijn hier welkom.  
Maandag: De jaarmarkt was, mede dank zij het goede weer en de brugdag, een groot succes: meer dan 92 standhouders 
voor de rommelmarkt, 8 gewone standhouders en een record aantal inschrijvingen. Zo'n grote belangstelling was nooit 
eerder gezien bij een kermis of jaarmarkt. Het theaterstuk, dat traditioneel ten voordele van 11.11.11. wordt opgevoerd, 
moet zeker behouden blijven.  
Opmerkingen: Meer initiatieven en actieve ondersteuning zijn welkom. Te veel werk komt nu op de schouders van 
enkelingen terecht. De betoelaging kan beter en moet eventueel van verschillende kanten komen. Dat de jaarmarkt steeds 
op een maandag valt is een nadeel: niet iedereen heeft dan een verlofdag. Volgende editie valt waarschijnlijk tijdens de 
werkzaamheden voor de herinrichting van Belseledorp. Een goede planning en afspraken met stadsbestuur blijven nodig 
en moeten vroeger rond zijn. Een toiletwagen is nodig.  
5. Evaluatie inspraakvergadering "Herinrichting Belseledorp" van 17 november 2003  

De standpunten van de dorpsraad werden in de presentatie van het stadsbestuur niet altijd correct weergegeven. Aan 
afwatering werd in de presentatie helemaal geen aandacht besteed. De aanwezigen kregen weinig tijd om vragen te 
stellen of opmerkingen te maken. Het stadsbestuur heeft geluisterd naar de opmerkingen, maar is, waarschijnlijk omwille 
van tijdsgebrek, te sterk bij de plannen van 8 september gebleven. Er is een tegenstrijdigheid vastgesteld tussen het 
boodschap in de brief van het stadsbestuur van 7 oktober 2003 aan de inwoners van Belseledorp en de uitspraak van 
schepen Urbain Vercauteren tijdens de vergadering dat in Belseledorp veel te snel gereden wordt. Hij maakte melding 
van 85km/h in Belseledorp. De brief vermeldde voor de richting Rozenlaan een gemiddelde snelheid van 42km/h en dat 
85% van de voertuigen niet sneller reden dan 54km/h. Voor de andere richting was de gemiddelde snelheid 37km/h en 
reden 85% van de voertuigen niet sneller dan 46km/h.  
6. Toestand en volgende stappen in verband met "Herinrichting Belseledorp"  

Schepenen Gaspard Van Peteghem en Jos De Meyer meldden dat eerder die dag in het schepencollege een consensus 
bereikt was rond de plannen voor Belseledorp vanuit de bezorgdheid maximaal rekening te houden met wat bij de 
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Belselenaren leeft. Wat betreft verkeer, zou de zone 30 lopen vanaf de Kasteeldreef tot aan de asverschuiving, in de 
Kasteeldreef zal enkel inrijden worden toegestaan en voor de kerk enkel uitrijden. De pleinfunctie voor de kerk wordt 
benadrukt. De zone 30 zal beperkt zijn maar aldusdanig worden ingericht. De snelheid zal er regelmatig worden 
gecontroleerd: overtreding bij 37km/h. Het waardevol groen achter de kerk blijft behouden. het nieuw aan te planten 
groen moet maximaal kansen krijgen om te groeien zonder de bewoners te hinderen. De verhouding van 1 beplanting per 
2 parkeerplaatsen wordt teruggebracht tot 1 op 3. De startvergadering van de werkgroep "groen, verlichting en kunst", 
gepland voor 11 december 2003 om 20u30 in De Klavers, wordt afgelast. Een afvaardiging van de dorpsraad wordt 
uitgenodigd voor een vergadering met het stadsbestuur op zaterdag 13 december 2003 om 10u in het stadhuis.  
Na de vergadering van 13 december 2003, zal er nog een werkgroepvergadering doorgaan op 18 december 2003, 
waarop nogmaals gewezen wordt op het belang van een verkeersluw dorp, voldoende parkeerplaatsen en de 
wenselijkheid van een uitrit achter de kerk. Het definitief ontwerp voor de herinrichting van Belseledorp wordt door het 
stadsbestuur voorgesteld op een persconferentie van 24 december 2003 in het oud-gemeentehuis van Belsele.   
7. Bajonet kruispunt voor kruispunt Belseledorp/Rozenlaan  

Fred Van Remoortel licht een mogelijk integraal ontwerp voor het "knooppunt oost" toe: verkeerstechnisch: gemengd 
verkeer op bajonetkruispunt op maat van en in zone 30 nabij school; stedenbouwkundig: verhoudingen van vorm, 
materiaal en functie leiden tot meer zingeving en kwaliteit van een nieuw dorpsknooppunt.  
8. Afwatering van Belseledorp  

Omer Burm licht aan de hand van een plan van Belseledorp met de waterlopen 37, 38, 39, 51, 52 en 54 de inhoud van 
zijn gedetailleerde nota over "Afwatering bij de Herinrichting van Belseledorp" toe. Hij wijst erop dat de riolering niet 
alleen bedoeld is om het vuil water af te voeren naar de waterzuiveringsinstallatie maar ook om de beken proper te 
houden. Regenwater moet in de propere beken terechtkomen zonder hierbij overstromingen te veroorzaken. Omer Burm 
pleit er voor om de regenwater van Belseledorp niet volledig via buizen naar één punt te leiden, maar eerder aftakkingen 
te voorzien naar de bestaande grachten. Momenteel verdwijnt waterloop 52 in een rioolbuis nabij te sporthal in de Sint-
Andriesstraat en komt halfweg de Hulstendreef ernstig vervuild terug aan de oppervlakte: dit betekent ook vervuiling van 
de Belselebeek. De beek naast het straatje naast winkel Schoenen De Ruyte wordt niet meer schoongemaakt en zorgt 
voor ernstige geurhinder. Er dient ook op toegezien te worden dat alle vuil water van alle woningen en bedrijven in de 
droogweerafwatering riolering terechtkomt.  
9. Verplaatsing schutterstoren naar weide sporthal/plaatsen van GSM -mast  

De door de schuttersvereniging Sint-Sebastiaan Belsele gevraagde verplaatsing van de schutterstoren - met daarop GSM 
antennes van Base - bij De Klavers net naast de stedelijke basisschool, heeft een gunstig advies gekregen van de 
stadsdiensten. Deze regeling heeft niets dan voordelen voor de schuttersgilde en de operator. Omdat met de mogelijke 
gezondheidsrisico's voor de bewoners en in het bijzonder van de schoolkinderen weinig of geen rekening werd gehouden, 
heeft een buurtcomité verzet aangetekend bij het stadsbestuur en is met een petitie gestart. Deze acties werden door Greet 
Volckeryck tijdens de vergadering toegelicht. Annemie Charlier, die eerder op de dag de gemeenteraadscommissie i.v.m. 
de schutterstoren en GSM-mast had bijgewoond, maakte duidelijk dat er door de milieuambtenaar te snel een positief 
advies was gegeven: o.a. met de gezondsheidsrisico's vermeld in een studie uit de artsenkrant en in een document van de 
hoge raad voor de gezondheid over plaatsen van GSM antennes - afkomstig van het kabinet van minister Freya Van den 
Bossche, Minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling - werd geen rekening gehouden. De 
dorpsraad dringt bij de aanwezige schepenen dan ook aan dat in dit dossier het voorzorgsprincipe zou spelen: "Wanneer 
er voldoende redenen zijn om aan te nemen dat de activiteit ernstige, onherstelbare schade kan veroorzaken aan 
gezondheid of milieu moeten er maatregelen genomen worden. Die maatregelen kunnen zijn: de activiteit verminderen of 
voorkomen. Er moet niet noodzakelijk een onweerlegbaar oorzakelijk verband zijn tussen de activiteit en de vermeende 
schade."  
Op 9 december 2003, de dag na de vergadering, laat het stadsbestuur via een persbericht weten dat er geen GSM mast 
komt nabij de Klavers.  
10. Opmerkingen bij "Winter in de stad"  

Er zijn 27000 folders van "Winter in de stad" verspreid. In deze folder is de kerstmarkt van Belsele niet opgenomen. De 
folder zou uitgaan van vzw Centrummanagement met als doel de centrumstraten, o.a. Ankerstraat en Stationsstraat te 
promoten, met geld van het Mercuriusproject. Er wordt aangedrongen en er zal op worden toegezien dat activiteiten die 
in Belsele worden georganiseerd meer en beter worden bekend gemaakt via de publicaties van de stad Sint-Niklaas. Bij 
eerdere acties als "Met Belgerinkel naar de Winkel" gebeurde het al dat prijzen door Belseelse handelszaken waren 
geschonken, maar dat voor de rest Belsele in de verspreide folders en affiches niet aan bod kwam.  
11. Knuppelpaden  

Wandelverenigingen stellen vragen bij de mogelijke gevaren van de wegels die als knuppelpad zijn heraangelegd: de 
stukken boomstam zouden te glibberig en te oneffen zijn voor fietsers en voetgangers. Een mogelijke oplossing kan erin 
bestaan een laag gehakseld hout bovenop en tussen de stukken boomstam aan te brengen zodat het pad veilig effen wordt 
en toch droog blijft.  
12. Nieuws uit de deelculturele raad  

Er is een werkgroep Klokkenlapper opgericht. De haalbaarheid van het plaatsen van een beeld van de Klokkenlapper 
wordt onderzocht. Naar analogie met het beeld van de Schaapherder van Sinaai, zal geprobeerd worden zelf in te staan 
voor de financiering van het beeld en te rekenen op het stadsbestuur voor het plaatsen van de stenen sokkel. 


