
Verslag van de vergadering van 19 april 2004 

Aanwezig: Agnes Temmerman, Alex De Vogel, Alfons Stremersch, Alphonsine Vercauteren, André De Vos, André 
Maes, André Weyn, Ann Bryssinck, Bea Heirweg, Camiel De Vooght, Daisy Van Der Keelen, Erna Ghesqui ère, Firmin 
De Beleyr, Fred Van Remoortel, Guido Stevens, Hugo Baeck, Jan Van Damme, Jeannine De Taey, Jozef Laureys, Jozef 
Meert, Julien Ghesquière, Kris Amelinckx, Marleen Buys, Norma Thiryn, Omer Burm, Rita De Bleyser, Rudi De Wilde, 
Rudy Thierens, Stany De Bleser, Werner Dutré, Willy Rombaut.  
Overheid en studiebureaus , Schepen Urbain Vercauteren, Schepen Gaspard Van Peteghem, Rik Jouret (Studiebureau 
Jouret), Alexander Willems (Studiebureau SBE), Dirk De Boeck (Vlaams Gewest), Bart Boucké (Vlaams Gewest).  
Pers: Sylvain Luyckx.  
 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering  

Geen opmerkingen tijdens vergadering. Wel een e-mail achteraf van schepen Van Peteghem.  
 
2. Briefwisseling  

Uitgaande: geen.  
Inkomende: e-mail van 20 april 2004 van Gaspard Van Peteghem met reactie op verslag van dorpsraad Belsele van 8 
maart 2004 i.v.m. sneeuwvrij maken van de Molenwijk.  
Er is een prioriteitenlijst opgemaakt voor het strooien bij sneeuwval in de stad. Hierbij wordt de Molenwijk gestooid in 
fase 3. De wagen, ploeg Belsele, was en is in herstelling waardoor er een herverdeling diende te gebeuren van de 
strooiploegen. Hierdoor was er een kleine vertraging bij het uitvoeren van de verschillende fasen.  
 
3. Voorstelling westelijke tangent (heraanleg rondpunt Tuinlaan + spoorwegbrug) door stadsbestuur en studiebureaus  

De presentatie van de plannen voor de (vanuit Sint-Niklaas gezien) westelijke tangent werd ingeleid door schepen 
Vercauteren. Deze plannen kaderen in de versterking van de ring van Sint-Niklaas. Zij omvatten de doortrekking van de 
N41 tot over de spoorweg Antwerpen-Gent. Enkel de twee woningen ten noorden van de spoorwegovergang in de Hoge 
Bokstraat en weilanden moeten worden onteigend om plaats te maken voor de verbinding tussen de N41 en de nieuwe 
rotonde die aansluiting geeft op de Leon Scheerderslaan en het noordelijk deel van de Hoge Bokstraat. Als de 
onteigeningen vlot verlopen, zouden de werken kunnen starten in september 2005. Het studiebureau SBE heeft de brug 
over de spoorweg ontworpen. Om het aantal onteigeningen beperkt te houden maakt de brug een bocht van 90° over de 
spoorweg en wordt in de buurt van de brug met steile taluds gewerkt. De brug wordt opgebouwd met gebogen 
prefabliggers. Door het gebruik van een combinatie van staal en beton kan de brug in een vrij korte tijd gebouwd worden 
en zal het spoorwegverkeer nauwelijks of niet moeten onderbroken worden. Op de brug komt één rijstrook en één 
busbaan in beide richtingen. De brug over de spoorweg wordt begroot op 2,5 à 3 miljoen Euro. Het studiebureau Jouret 
heeft de nieuwe wegeninfrastrctuur ontworpen. In plaats van de bestaande rotonde op de Tuinlaan komt er een nieuwe 
grotere twee-strooks rotonde die 2,5 meter boven het maaiveld ligt. De rotonde is opgeschoven naar het zuiden, richting 
N70. Omdat de fietsers kunnen beschikken over tunnels onder de wegen die uitkomen op de nieuwe rotonde, wordt een 
conflictvrij kruispunt bekomen: de wegen voor fietsers en wagens zijn volledig gescheiden ter hoogte van de nieuwe 
rotonde. De plannen voorzien ook in een nieuwe fietstunnel onder de spoorweg zodat er van Belsele naar Sint-Niklaas 
(en terug) kan gefietst worden zonder dat de fietsers de rijbaan moeten dwarsen. Ten gevolge van de aanleg van de 
nieuwe brug over de spoorweg wordt het traject van de Moortelhoekstraat nabij de spoorweg over een korte afstand 
aangepast. De spooroverweg ter hoogte van de Moortelhoekstraat blijft evenwel bestaan. De spooroverweg ter hoogte 
van de Hoge Bokstraat blijft zo lang mogelijk in gebruik. Zodra de plannen uitgevoerd zijn, verdwijnt deze 
spooroverweg. Er is nog geen consensus over het traject voor de doortrekking van de N41 naar het noorden. De plannen 
voorzien evenwel de ruimte voor een rondpunt waarop de noordelijke tak van de N41 kan aansluiten. De totale kost van 
de westelijke tangent wordt begroot op 9 miljoen Euro. Als in 2007-2008 de oostelijke tangent (doortrekking van de ring 
achter de gebouwen van Unigro naar de E17) zal worden gerealiseerd, dan zal eindelijk de ring rond Sint-Niklaas 
gesloten zijn. Het plan voor de nieuwe rotonde op de tuinlaan en de N70 is te vinden op http://www/sint-niklaas.be onder 
Actueel > Westelijke tangent. Naar aanleiding van de drie wanhoopsdaden die onlangs plaatsvonden op sporen in de 
buurt waar de werken zullen doorgaan, wordt er door sommige aanwezigen op aangedrongen om ook de 
spoorwegovergang op de Moortelhoekstaat op te heffen en de sporen ontoegankelijk te maken voor voetgangers.  
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4. De Molenwijk: riolering, groen en zone 30  
De Molenwijk is een zeer heterogene wijk met zowel huurders als eigenaars van sterk uiteenlopende leeftijden, met jonge 
gezinnen met kinderen naast oudere bewoners. Bij de bewoners bestaan vaak tegengestelde verzuchtingen. Toch zijn er 
een aantal terugkerende klachten. De riolering is vaak kapot, soms gedeeltelijk dichtgeslibt of zo goed als verdwenen. Er 
zijn klachten over stankhinder als men de ramen gesloten houdt. De problemen situeren zich zowel op openbaar als op 
privé terrein, vaak in de omgeving van de septische putten. De riolering is uitgevoerd in sterk aangetaste asbest-
cementbuizen. Om te vermijden dat de buizen nog meer zouden beschadigd worden, durven de stadsdiensten geen hoge 
druk technieken gebruiken om de buizen te reinigen. Schepen Van Peteghem heeft een aantal toezeggingen gedaan: 
Dringende problemen zullen snel opgelost worden, als ze via het meldpunt van Sint-Niklaas gemeld worden. In 2007 
kunnen de rioleringen door eigen stadspersoneel hersteld worden. De aanleg van gescheiden riolering in de Molenwijk 
ziet hij evenwel de eerste twintig jaar niet gebeuren. Hoewel men opwerpt dat er zich de voorbije dertig jaar in 
Molenwijk slechts drie ongevallen hebben voorgedaan, is men te vinden voor de invoering van zone 30 omdat sommige 
motorfietsen en wagens nu veel te snel rijden. Als er zone 30 wordt ingevoerd moeten er ook een aantal 
infrastructuuringrepen gebeuren en moet de snelheid van de voertuigen regelmatig gecontroleerd worden. Omdat het 
uitrijden van de Molenwijk naar de Kerkstraat sterk bemoeilijkt wordt door geparkeerde wagens langs beide zijden van 
de Kerkstraat, wordt erop aangedrongen in de buurt van dit kruispunt langs één zijde van de Kerkstraat een 
parkeerverbod in te voeren. Omdat er nog heel wat werken te verwachten zijn, zullen op korte termijn de stadsdiensten 
geen initiatieven nemen om meer groen aan te planten. Bewoners kunnen evenwel altijd de handen in elkaar slaan om 
een groenbon aan te vragen om hun buurt op eigen initiatief te verfraaien.  
 
5. Resultaten van de actie zwerfvuil van zaterdag 3 april 2004 (KWB Belsele)  

Bij de actie van dit jaar is 1050 kg zwerfvuil verzameld, slechts 50kg minder dan in 2003. Er werden o.a. 5 autobanden, 
een volledig metalen bed en een tweepersoonswaterbed afgevoerd.  
 
6. Werkgroep Kunst, Groen en Verlichting in het dorp  

De eerste vergadering van deze werkgroep wordt gepland in de Kouter op dinsdag 25 mei om 20u.  
 
7. Belsele Binnenste Buiten  

De verenigingen van Belsele wordt de kans gegeven zich voor te stellen ter gelegenheid van de jaarmarkt. Best worden 
hiervoor verschillende locaties ingeschakeld: de molen, het gemeentehuis, de Kouter, het parochiaal centrum, .. Ten 
gevolge van tijdsgebrek wordt dit punt terug op de agenda geplaatst van de dorpsraadvergadering van 10 mei.  
 
8. Overpopulatie aan kraaien in Belsele  

De klacht van sommige inwoners dat er een overpopulatie zou zijn aan kraaien die door hun nesten de schoorstenen 
verstoppen, wordt genuanceerd. De zwarte vogels die zich soms nestelen in een schoorsteen zijn geen kraaien maar 
kauwen. Volgens natuurliefhebbers zijn er dit jaar niet meer kauwen dan andere jaren. Een regelmatig onderhoud van de 
schoorsteen en het eventueel plaatsen van draad kan voorkomen dat nesten voor schoorsteenverstopping zorgen.  
 
9. Nieuws uit de Jeugdraad  

Naar aanleiding van het jeugdevenement van zondag 4 april vragen de jeugdverenigingen nogmaals naar een plaats om 
hun activiteiten te centraliseren. Het geslaagd jeugdevenement toont aan dat alle jeugdverenigingen met elkaar spreken.  
 
10. Nieuws uit de milieuraad  

De Sinaaiwegel tussen de Kouterstraat en de Boskapel wordt in zijn oorspronkelijke staat hersteld. Dit wil zeggen dat de 
wegel helemaal wordt uitgegraven en dat al het vreemde materiaal zoals kiezel en steenslag wordt verwijderd. In de 
plaats zal men terug zand in de wegel deponeren. Rechts van de wegel zal men op de hogere en harde berm kunnen 
fietsen, de wegel wordt terug een wandelwegel.  
 
11. Aktiviteitenkalender  

zo 30 mei: dag van het park met thema "water"  
za 26 juni: zomerhappening van KWB en KAV  
vr 2, za 3 en zo 4 juli: Belsele bruist.  
vr 23, za 24 en zo 25 juli: Kleemse Feesten, feestweekend georganiseerd door JOC 't Pleksken.  
zo 12 september: Open Monumentendag met als thema "natuurlijke monumenten"  
do 11 november: 11.11.11 aktie  
vr 12 november: brugdag en rommelmarkt  
ma 15 november: Belsele jaarmarkt 


