
Verslag van de vergadering van 14 juni 2004 

Aanwezig: Alex De Vogel, André Raes, André Weyn, Annemie Charlier, Arnold Vandermeulen, Arthur De Tender, 
Camiel De Vooght, Firmin De Beleyr, Fred Van Remoortel, Guido Stevens, Herman Verschelden, Jan Vercauteren, 
Jeannine De Taey, Joris Vergauwen, Julien Ghesquière, Koen Verbruggen, Lisette Vercauteren, Luk Huys, Manu 
Laureys, Neko Laureys, Nicole Van Brussel, Omer Burm, Paul Van Steirteghem, Rudi De Wilde, Simon Van Remoortel, 
Staf Lerno, Stany De Bleser.  
Stadsbestuur: Schepen Gaspard Van Peteghem.  
Pers: Sylvain Luyckx.  
 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering  

Geen opmerkingen.  
2. Briefwisseling  

Uitgaande: geen.  
Inkomende: geen.  
3. Goedgekeurde plannen voor de heraanleg van Belseledorp  

Het definitief ontwerp voor de heraanleg van Belseledorp is tijdens de gemeenteraadszitting van 18 mei 2004 
goedgekeurd met 22 stemmen voor en 10 onthoudingen. De rol van de dorpsraad bij het tot stand komen van dit ontwerp 
is door meerdere raadsleden geprezen.  
De dorpsraad legt zich neer bij de democratische goedkeuring van het ontwerp. Toch zijn er een aantal nabeschouwingen 
te maken:  
a) Evaluatie van de realisatie van de doelstellingen 

 
b) Blijvende vragen: 

Dorpsraad Belsele 

secretariaat: Dorpsraad Belsele p/a Isengrimlaan 21, 9111 Belsele

e-mail: dorpsraad@belsele.be

Doelstelling Mate van realisatie

1. Doorgaand verkeer 
ontraden 

1. (+) Invoering zone 30 i.p.v. zone 50 over 195m (25 sec extra over traject)  
2. (+) Fietssugestiestroken over 465m  
3. (+) Eén à twee maal voorrang verlenen bij doorkruisen van Belseledorp  

2. Snelheid autoverkeer 
omlaag 

zie Doelstelling 1 

3. Meer ruimte voor fietser 
en voetganger 

1. (+) Fietssugestiestroken over 465m  
2. (-) Infrastructuur fietser en voetganger blijft ondergeschikt aan infrastructuur 

autoverkeer  

4. Een echt dorpsplein 
creëren 

1. (+) Rasterstructuur om homogeen plein na te streven  
2. (-) Infrastructuur onderlijnt voorrang van doorgaand autoverkeer op pleinfunctie  
3. (-) Verkeer gaat niet over het plein, maar langs het plein  
4. (-) Groen wordt niet functioneel geïntegreerd in het plein  
5. (-) Bij gebrek aan een uitgeschreven visie van de plannenmakers blijft de 

heraanleg van Belseledorp vooral een opsmukoperatie  

1. Waarom is er aan het maken van de plannen voor de heraanleg van Belseledorp geen formele behoeftenstudie 
voorafgegaan?  

2. Waarom zijn er vooraf geen formele vereisten vastgelegd voor de verschillende aspecten van de heraanleg van 
Belseledorp:  
- Mobiliteit en verkeersveiligheid  
- Leefbaarheid en ruimtelijke ordening  
- Economische bedrijvigheid  
- Monumenten en landschappen, uitstraling  
- Infrastructuur en openbare werken  

3. Waarom heeft de bevolking en de de dorpsraad slechts een inspraakperiode van 2 maanden gekregen?  
4. Waarom zijn de plannen pas in een laatste fase aan de diensten van het Vlaamse Gewest voorgelegd?  



Schepen Gaspard Van Peteghem heeft een aantal vragen beantwoord en bijkomende informatie gegeven: De 
kostenraming bedraagt 1.5 miljoen EUR. De werken zullen in minimaal 6 fases worden uitgevoerd. De rioleringswerken 
starten aan Hof Van Belsele.   
4. Verslag van de werkgroep verkeer over de plannen van de "Westelijke Tangent" van Sint -Niklaas  

Voor de vergadering van de werkgroep van 8 juni 2004 heeft Fred Van Remoortel een presentatie verzorgd met als 
onderdelen: 1. Welk ontwerp ligt voor? 2. Waarin kadert dit ontwerp? 3. Welke kwaliteiten voor de buurt? 4. Volgende 
vergadering: wanneer, waar, met wie?  
Op deze vergadering waren ook een hondertal bewoners uit de buurt van het rondpunt in de Tuinlaan en van de 
spooroverweg in de Hoge Bokstraat uitgenodigd. Tijdens de vergadering zijn een aantal bedenkingen en vragen 
geformuleerd die tijdens een volgende vergadering verder moeten worden uitgewerkt.  
Tijdens de vergadering is het ook duidelijk geworden dat er sedert één jaar een actiecomit é Hoge Bokstraat actief is dat 
ijvert voor een leefbaarder straat en de doortrekking van de N41 naar het noorden en dat al één jaar in gesprek is met het 
stadsbestuur en het provinciebestuur.  
In de nabije toekomst zal nagegaan worden hoe de werkgroep kan samenwerken met actiecomité Hoge Bokstraat om een 
breder draagvlak voor de voorstellen te bekomen.  
5. Oprichting werkgroep "Geschiedenis van Belsele"  

Alfons De Belie heeft toegezegd om zijn inbreng te leveren in een werkgroep "Geschiedenis van Belsele". Deze 
werkgroep zal allicht zijn activiteiten starten in september 2004. Er wordt een oproep gedaan bij de Belselenaren om 
delen van het archief van Belsele dat bij de fusie niet overgedragen is aan de stad Sint -Niklaas aan de werkgroep ter 
beschikking te stellen.  
6. Overdekte petanquebaan in Belsele  

In plaats van een overdekte petanquepiste in elke deelgemeente, heeft de stad Sint-Niklaas geopteerd voor de "tempel" 
van De Ster. Voor vooral ouderen is de verplaatsing naar "De Ster" een hindernis om hun sport in de winter te beoefenen. 
Vanuit de dorpsraad zal er nagegaan worden of er geen alternatief in Belsele kan gevonden worden.  
7. Verbetering van de communicatie tussen de dorpsraad en de bevolking van Belsele  

Het is de bedoeling 4 maal per jaar vanuit de dorpsraad de bevolking te informeren over de onderwerpen die de voorbije 
3 maanden aan bod kwamen en over de punten die in de komende maanden op de agenda staan.  
8. Nieuws uit de Deelculturele Raad  

Karin Tavernier is de nieuwe voorzitter van de cultuurraad. De nieuwe statuten van de cultuurraad zijn goedgekeurd.  
Op zaterdag 3 juli 2004 is de opening van Guldensporen elfdaagse in "De Kouter"  
9. Nieuws uit de milieuraad  

Op de dag van het park, zondag 30 mei 2004, waren er 45 wandelaars in het park van de familie De Schryver en hebben 
40 wandelaars zich aangeboden aan het "Bisschoppelijk Domein".  
10. Nieuws uit de Deeljeugdraad  

Tijdens de vorige vergadering is het jeugdreglement goedgekeurd. Tijdens het jeugdevenement van 4 april 2004 is 
positief samengewerkt tussen de jeugdverenigingen.  
11. Varia  

De postbedeling vanuit Belsele stopt vanaf 12 juli: de postbodes krijgen een bromfiets om de post vanuit Sint-Niklaas te 
verdelen.  
"Belsele Bruist" gaat op een aparte vloer door in "De Klavers".  
10. Aktiviteitenkalender  

zo 20 juni: 18de Reynaertloop  
za 26 juni: zomerhappening van KWB en KAV  
vr 2, za 3 en zo 4 juli: Belsele bruist in "De Klavers"  
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  
zo 14 november: Belsele Binnenste Buiten (datum ligt nog niet definitief vast)  
ma 15 november: Belsele jaarmarkt 

5. Waarom zijn de door de dorpsraad - met argumentatie ingeklede - voorgestelde wijzigingen, zonder enige 
motivering, niet weerhouden?  

6. Waarom zijn de plannen met 3 maanden vertraging voorgelegd aan de gemeenteraad?  
7. Waarom is de toegezegde gevel-tot-gevel rasteruitvoering niet in de plannen opgenomen?  
8. Waarom zijn ter hoogte van de Molendreef geen zebrapaden voorzien?  
9. Wanneer krijgt de Molendreef en de Molenwijk statuut zone 30?  

10. Wat is de voorziene startdatum en einddatum van de werken?  
11. Hoe hoog ligt de huidige kostenraming?  
12. Wanneer zijn verkeersremmende infrastructuuringrepen op het kruispunt van Belseledorp met N70 te 

verwachten?  
13. Waarom wordt er geen werk gemaakt van een multi-modaal mobiliteitsplan voor Belsele?  

(b.v. "overlay" netwerken voor trein-, auto-, fiets - en voetgangersverkeer; wegen- en snelhedenhi ërarchie)  


