
Verslag van de vergadering van 9 februari 2004 

Aanwezig: Albert De Tender, André Raes, André Weyn, Camiel De Vooght, Firmin De Beleyr, Godelieve Verdonck, 
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Vercauteren.  
Pers: Koen Dewanckel, Sylvain Luyckx.  
 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering  

Geen opmerkingen.  
 
2. Briefwisseling  

Uitgaande: geen.  
Inkomende: Brief van Dora De Coninck van 20 januari 2004 met voorstel voor kunstproject rondom de pomp naar 
aanleiding van de heraanleg van Belseledorp.  
 
3. Verslag van vergadering Stadsbestuur - Deeljeugdraad Belsele - Dorpsraad Belsele van 31 januari 2004  

Naar aanleiding van een brief van de deeljeugdraad van 20 december 2003 met bekommernissen en bedenkingen bij de 
plannen voor de heraanleg van Belseledorp, heeft er een vergadering plaatsgehad tussen burgemeester Freddy Willockx, 
schepenen Urbain Vercauteren, Gaspard Van Peteghem en Annemie Wauman en afvaardigingen van de deeljeugdraad en 
de dorpsraad van Belsele. Burgemeester Freddy Willockx heeft hierbij kort de inspraakprocedure nog eens toegelicht en 
duidelijk gemaakt dat de bekommernissen van de deeljeugdraad rond de heraanleg worden gedeeld door het stadsbestuur 
en de dorpsraad. Bij het maken van de plannen is gezocht naar een eerbaar compromis. Het belangrijkste uitgangspunt bij 
de heraanleg van Belseledorp was het verkeersluw houden van de dorpskern. De invoering van zone 30 en de versmalling 
van de rijstroken moeten hier toe bijdragen. Bovendien is er rekening gehouden met de vraag van de middenstand naar 
voldoende parkeerruimte. Er ook is meer ruimte voorzien voor de zwakke weggebruikers onder de vorm van brede fiets - 
en voetpaden en oversteekplaatsen. De doelstelling van het vernieuwd dorpsplein is dat er zoveel mogelijk op 
georganiseerd kan worden. Het stadsbestuur van Sint-Niklaas nodigt de verschillende jeugdverenigingen dan ook graag 
uit om het dorpsplein in de toekomst meer te gebruiken voor hun activiteiten. Wat betreft het gebruik van het 
parochieplein verandert er niets: jeugdverenigingen zullen gebruik kunnen blijven maken van een verkeersbord om 
tijdens zondagnamiddag het plein af te sluiten voor parkeerders. Bij manifestaties op het dorpsplein zal een uitweg 
moeten gelaten worden voor het beperkte verkeer uit Hof Van Belsele. De hevige reactie van de jeugdraad op het 
voorstel om over het huidige speelterrein een weg te trekken, moet worden gekaderd in de ruimere lokalenproblematiek 
van de jeugdverenigingen in Belsele en het gebrek aan speelruimte. Daarom was de conclusie van dit gesprek dat er de 
komende jaren actief moet worden gezocht naar een nieuwe jeugdsite in Belsele met voldoende (speel)ruimte voor alle 
jeugdverenigingen (speelpleinwerking - jeugdbewegingen - jeugdhuis). Dit punt zal worden opgenomen door de 
deeljeugdraad en zal zeker worden teruggekoppeld naar de dorpsraad.  
 
4. Speeluimte in Belsele  

Aansluitend op vorig punt werden tijdens de vergadering nog een aantal opmerkingen gemaakt. In de verkaveling tussen 
het parochieplein en de N70 zou een speelplein opgenomen zijn. Deze verkaveling, die oorspronkelijk zou bedoeld 
geweest zijn voor 100 woningen, zou nu nog ruimte bieden voor 36 woningen, maar ligt nog niet vast. Het is dan ook niet 
duidelijk wanneer het voorziene speelplein er kan komen. De zandbak op het parochieplein zou wat glas bevatten, zodat 
spelen in deze zandbak een tamelijk groot risico op verwondingen inhoudt. Omwille van de ligging van het parochieplein 
achter de kerk is er haast geen sociale controle. Een uitrit van het parochieplein naar Belseledorp zal waarschijnlijk 
passerende fietsers en wandelaars aantrekken en de sociale controle kunnen verhogen. Hoewel de jeugdlokalen tamelijk 
goed onderhouden worden, wordt in deze lokalen niet echt geleefd en is er op sommige plaatsen schimmelvorming 
aanwezig. Naar analogie met andere dorpen of wijken lijkt het aangewezen op zoek te gaan naar een of meerdere 
jeugdsites voor alle jeugdverenigingen van Belsele met voldoende en veilige speelruimte en met gezonde lokalen.  
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5. Oprichting werkgroep Kunst, Groen en Verlichting in het Dorp  
In de loop van volgende maanden zal deze werkgroep van start gaan. Momenteel zijn er drie voorstellen voor 
kunstwerken ingediend: een beeld van een klokkenlapper in de nabijheid van de kerk, een beeldengroep rondom de 
pomp, een beeld voor het rondpunt in de Tuinlaan. De werkgroep zal moeten op zoek gaan naar mogelijke vormen van 
financiering en naar financiëel haalbare vormen van de uitvoering van de kunstwerken: bepalen van de grootte en het 
materiaal waarin het kunstwerk best kan worden uitgevoerd. De financiering en de uitvoering van de Molenaar van Sint-
Pauwels en van de Schaapherder van Sinaai en de fondsenwerving van de Leebrugstraat kunnen mogelijk als 
voorbeelden dienen voor de nodige acties om de kunstwerken in Belsele te financieren. Er zal hierbij best een beroep 
gedaan worden op de inbreng van sterke Belseelse verenigingen.  
 
6. Voetwegels/kerkwegels en knuppelpaden in Belsele  

Om de begaanbaarheid van het Puiveldewegelken (tussen Bosstraat en Eikenlaan) te verbeteren, werd in 2003 een 
'knuppelpad' aangelegd ter hoogte van de laagst gelegen en modderigste delen. Uit een verslag van plaatsbezoek op 
donderdag 8 januari 2004 om 14 uur van ambtenaren van diverse diensten blijkt dat het aangelegde knuppelpad zowel 
landschappelijk als functioneel beantwoordt aan de vooropgestelde doelstelling: de voetwegel beter toegankelijk maken, 
in de eerste plaats voor voetgangers. Wel blijkt dat de berm tussen het knuppelpad en de gracht op tal van plaatsen kapot 
gereden is door mountainbikers. Dit gedeelte van de voetweg ligt er dan ook modderig bij. Sommige aanwezigen op de 
dorpsraadvergadering wijzen op de gladheid van de stammen op de plaatsen waar de schors van de stam losgekomen is. 
De aanwezigheid van de manège maakt dat sommige van de wegels gebruikt worden door ruiters te paard, hoewel deze 
wegels hiervoor niet geschikt zijn. Hoewel de voetwegels in de eerste plaats bedoeld zijn voor wandelaars, zouden de 
wandelclubs momenteel de voetwegels met knuppelpaden mijden. Voor gebruik door fietsers en door wandelaars met 
rolstoelen of kinderwagens, worden de knuppelpaden te hobbelig ervaren en wordt er aangedrongen op het aanbrengen 
van een houtpulplaag - al dan niet gemengd met zand - boven op de stammetjes van het knuppelpad. Er wordt 
aangedrongen om voor de recreanten met paarden en mountainbikes andere lusvormige trajecten te voorzien, zodat de 
voetwegels voor wandelaars en fietsrecreanten kunnen voorbehouden blijven. Het plaatsen van bijkomende beugels en 
borden zou hierbij kunnen helpen. De toestand van de wegels zal regelmatig opgevolgd, geëvalueerd en zo nodig 
bijgestuurd worden.  
 
7. Verkeersveiligheid  

Het fietspad onder de viaduct tussen Hulstendreef en Malpertuuslaan is en blijft te smal voor fietsers en voetgangers. Er 
dient opgemerkt dat onder de viaduct momenteel geen speciale snelheidsbeperking is opgelegd, zodat de maximum 
toegelaten sneldheid voor dit traject 90km/u bedraagt: een veel te hoge toegelaten snelheid. Er wordt aangedrongen op 
het plaatsen van een vangrail naast de 2m diepe gracht ter hoogte van de aansluiting van de Nieuwe Baan naast de 
viaduct met de N70 richting Lokeren. De voorbije 5 jaar zijn minstens 6 wagens in de diepe gracht beland.  
 
8. Nieuws uit de milieuraad - STRAMIN  

In Belsele zal in samenwerking met de provinciediensten gestart worden met een inventarisatie van waardevolle bomen 
op openbaar en zo mogelijk op privaat terrein. Zodra de inventaris beschikbaar is, zal het kappen van bomen ofwel beter 
kunnen vergund en opgevolgd worden ofwel beter kunnen voorkomen worden. Voor de zeer waardevolle bomen zal een 
beschermingsprocedure gestart worden, waarbij de kosten voor bodemonderzoek en eventuele werken zullen gedragen 
worden door de overheid. Er is een bosbeheersplan opgesteld om "versleten" fijnsparren van 50 tot 60 jaar oud, 
geleidelijk te vervangen door loofbomen. Zoveel mogelijk eigenaars van bossen zullen samengebracht worden in een 
"bosgroep". Bij 19 boseigenaars zal in 19,7 ha bosgebied een dunningskap doorgaan en hier en daar zelfs een eindkap 
van alle bomen. Men zal inheemse loofbomen aanplanten en bosranden aanleggen, zodat de dieren die er thuis horen 
terug zullen worden aangetrokken. Met de milieudienst zijn er met de nieuwe eigenaar van het Bisschoppelijk domein 
afspraken gemaakt om ook hiervoor een bosbeheersplan op te maken. Er wordt gestart met perceelsrandebeheer: tegen 
een vergoeding voorziet de landbower een bufferstrook van 5m aan de rand van zijn perceel zodat geen 
bestrijdingsmiddelen, geen meststoffen en geen bodemdeeltjes door erosie in de waterloop, de holle weg of houtkant 
naast het perceel terechtkomen. Deze zaken zullen ook toegelicht worden op de jaarvergadering van STRAMIN.  
 
9. Aktiviteitenkalender  

vr 27, za 28, zo 29 februari: Toneelvoorstelling "Zwart schaap, witte lammetjes" door "De Klokkenlappers" (KWB)  
vr 2, za 3, zo 4 april: toneelvoorstelling door Belseels Toneegezelschap Phoenix  
za 3 april: actie zwerfvuil (KWB)  
di 20 april 20u: Jaarvergadering Stramin in het gemeentehuis van Belsele. Iedereen is welkom.  
zo 25 april: dag van de aarde met dauwwandeling (4u30) en middagwandeling  
zo 30 mei: dag van het park met thema "water" (onderhandelingen om Bisschoppelijk domein open te stellen lopen)  
za 26 juni: zomerhappening van KWB en KAV  
do 11 november: 11.11.11 aktie  
vr 12 november: brugdag en rommelmarkt  
ma 15 november: Belsele jaarmarkt 


