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1. Plannen voor inplanting van een GSM-mast door BASE langs de Nieuwe Baan.  

Filip Brokken, verantwoordelijke voor adviezen voor telefonie van de dienst ruimte en milieu van de stad Sint -Niklaas, 
schetst eerst de context van het dossier van de plaatsing van een GSM-mast door BASE. In de zomer van 2003 zijn de 
stadsdiensten aangesproken door BASE met de vraag om een GSM -antennemast te plaatsen op één van de 
schutterstorens van de schuttersvereniging Sint-Sebastiaan Belsele, die naast de sporthal De Klavers staan. Bij een 
plaatsbezoek werd de vraag gesteld of de schutterstorens nog wel op een goede plaats stonden. Een plaats nabij de 
petanquebaan achter de sporthal werd als alternatief voor het plaatsen van twee schutterstorens voorgesteld. Eén toren 
zou de GSM antennes dragen. De vraag van BASE klonk bij de schuttersvereniging als muziek in de oren: tegelijkertijd 
met de plaatsing van de GSM-antennes zouden 2 schutterstorens op kosten van BASE kunnen verplaatst worden naar een 
voor de schutters betere locatie. Voor het stadsbestuur zou de operatie doorgaan met gesloten beurs. Het terrein waar 
momenteel de schutterstorens staan en 1050m2 groot is, zou kunnen gebruikt worden om 40 à 50 extra parkeerplaatsen te 
creëren. Deze parkeerplaatsen sluiten aan bij de weg rond de sporthal en compenseren ruimschoots de weggevallen 
parkeerplaatsen langs de kant van de school. Rond het voorstel ontstondt een principieel akkoord omdat het aan drie 
noden tegemoet kwam:  
1. de valorisatie van een perceel door de stad  
2. een betere locatie voor de schutterstorens  
3. een gepaste locatie voor de GSM-antennes van BASE  
De GSM -antennes zouden dicht bij de Stedelijke Basisschool komen. Hierdoor ontstond er bij de ouders ongerustheid 
over de mogelijke risico's voor de gezondheid van hun kinderen. Het stadsbestuur heeft daarom op 9 december 2003 
beslist de inplanting van de GSM-mast nabij sportcentrum De Klavers af te voeren als agendapunt van de gemeenteraad 
van 19 december 2003.  
Nu wordt er een nieuwe locatie voor de inplanting van de GSM -mast van BASE naast de viaduct op de Nieuwe Baan 
voorgesteld. BASE engageert zich tot het dragen van de kosten van de verplaatsing van de schutterstorens als het de 
antennemast voor zijn antennes op deze nieuwe locatie, eigendom van de stad, kan inplanten.  
Patrick Boghmans, de contactpersoon van BASE voor de inplanting van de GSM-antennemast, geeft bijkomende 
informatie over de nood van BASE aan een bijkomende GSM -antennemast in de buurt van Belseledorp en de N70. Om 
aan deze nood tegemoet te komen, heeft BASE eerst contact opgenomen met de familie Van den Keybus, de eigenaar 
van de locatie waar momenteel de GSM-antennemast met antennes van Proximus en Mobistar staat. De familie Van den 
Keybus kan of wil in de buurt van deze antennemast geen plaats vrijmaken voor extra technische kasten voor extra GSM -
antennes van BASE en de toegang er naartoe. Daarom was BASE genoodzaakt tot het zoeken naar een andere locatie 
voor het inplanten van zijn GSM-antennemast. Omdat BASE al eerder GSM-antennes plaatste op schutterstorens, is 
BASE bij de schutterstorens van Belsele terecht gekomen. Hij stelt dat een gezondheidsrisico voor nabije bewoners als 
gevolg van de aanwezigheid van een GSM-antennemast niet bewezen is.  
Patrick De Tender, de dichtste gebuur van de nieuwe locatie, drukt zijn verwondering uit dat hij deze informatie moet 
vernemen op de dorpsraad. Hij betwist ook dat de GSM -mast geen hinder betekent voor de nabije bewoners. Wanneer 
het hevig waait, wordt hij nu al uit zijn slaap gehouden door de huidige GSM-mast, die ook al vlak bij zijn woonplaats is 
ingepland. Hij vindt het ook merkwaardig dat er geen uitbreiding van zijn zaak wordt toegestaan terwijl een GSM-mast 
schijnbaar bijna geruisloos kan ingeplant worden. Patrick Boghmans is verwonderd over de door mijnheer De Tender 
gemelde geluidshinder en stelt dat er door het plaatsen van antennes geen hinder mag veroorzaakt worden.  
Tijdens het daaropvolgend debat wordt duidelijk dat er helemaal geen dossier GSM-antennemast zou geweest zijn, als de 
BASE antennes op de bestaande antennemast konden geplaatst worden. Het bijplaatsen van antennes is immers 
vrijgesteld van een bijkomende bouwtoelating.  
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Fons Smet, de voorzitter van de Sint-Sebastiaan schutters, onderstreept dat het boogschieten op de huidige locatie voor 
hinder zorgt voor de bewoners van de 7 appartementen van de nieuwe residentie Spoorzicht. De schietbijeenkomsten 
worden daarom vooraf meegedeeld aan de bewoners met het verzoek hun wagens niet vlakbij de schuttertorens te 
parkeren. Dit om te vermijden dat vallende pijlen het koetswerk van geparkeerde wagens zouden beschadigen. Als er 
wagens uit de garages wegrijden wordt om dezelfde reden het schieten tijdelijk onderbroken. Hij vindt dat de 
schutterskring, die 384 jaar bestaat, behoefte heeft aan een betere locatie voor zijn torens en betwist de 
gezondheidsrisico's voor de nabije bewoners van een GSM -antennemast.  
Tijdens het daaropvolgend debat overheersen er twee strekkingen: Een eerste groep - occasionele aanwezigen op de 
dorpsraad die er zich niet van bewust zijn dat de dorpsraad niet tot een stemming overgaat - betwist de 
gezondheidsrisico's en haalt voorbeelden aan van de inplanting van bestaande GSM -antennes:  
1. De GSM-antennes (van Mobistar en BASE) in de toren van het stadhuis.  
2. De GSM-antennes (van Base) op de schutterstoren in de Pastoor De Meerleerstraat, "op 80m van de Sint-Annaschool". 
 
Een tweede groep dringt aan op het toepassen van het voorzorgsprincipe bij het inplanten van de GSM-mast. Het is 
immers niet bewezen dat er geen gezondheidsrisico's verbonden zijn met de inplanting van GSM -antennes maar het is 
ook niet bewezen dat er wel gezondheidsrisico's bestaan, laat staan in welke mate.  
Er wordt uitdrukkelijk aangedrongen om het dossier voor het plaatsen van GSM -antennes door BASE los te koppelen 
van het verplaatsen van de schutterstorens.  
Er wordt ook op aangedrongen om de informatie over de bestaande inplanting van GSM-antennes in Sint-Niklaas, met 
hun vermogen en met de omstandige motivatie voor de specifieke locatie, ter beschikking te stellen van de dorpsraad van 
Belsele. De dorpsraad dringt aan op duidelijkheid en openheid van de diverse overheden over de plaatsing van GSM-
antennes om te vermijden dat het al dan niet plaatsen van een GSM-mast bepaald wordt door de invloed van een 
drukkingsgroep waarbij eventueel voorbij gegaan wordt aan objectieve criteria en de mogelijk negatieve gevolgen voor 
anderen.  
Als de inplanting van de antennes op het terrein van de familie Van den Keybus geen gevaar inhoudt voor de naburige 
bewoners, lijkt het voor de hand te liggen te onderzoeken of er toch geen oplossing kan gezocht worden om ook de 
GSM-antennes op de bestaande antennemast aan te brengen. Als men overweegt de antennes bij Van den Keybus weg te 
halen, moet er gestreefd worden om alle GSM -antennes op één nieuwe locatie te groeperen.  
 
2. Belseledorp: stand van zaken van de werken  

Begin september worden de offertes geopend. Op maandag 27 september komt er een hoorzitting. Afhankelijk van de 
prijs, zal gepoogd worden de werken voor de winter te laten starten.  
 
3. Gebruik sporthal De Klavers door Belsele Bruist  

Het organisatiecomité van "Belsele Bruist" was blij dat het stadsbestuur positief heeft gereageerd op de vraag om de 
sporthal te mogen gebruiken. Voorwaarde was dat de sporthal op dat ogenblik niet gebruikt werd door andere 
verenigingen en dat er een extra beschermende vloer werd aangebracht. Door gebruik van 1200m2 plastic folie en OSB 
platen werd hieraan voldaan. Onder dezelfde voorwaarden kunnen ook andere verenigingen de sporthal gebruiken. 
Momenteel kunnen verenigingen evenwel zelf geen tap organiseren.  
 
4. Slibstorting in gebied Arkestraat - Waterschootstraat - Bergstraat  

Voor Projectdirectie ontwikkelingsschets Schelde-estuarium (zie ook http://www.ProSes.be) werden door een 
studiebureau 130 plaatsen aangeduid die aanmerking kwamen voor het storten van baggerslib. Voor het gebied in Belsele 
werd in juli een pré-advies gevraagd aan het provinciebestuur, de landbouwverenigingen en de milieuraad. Deze 
instanties hebben een negatief advies uitgebracht.  
 
5. Werkgroep verkeer: toekomst van Hoge Bokstraat en Westelijke Tangent  

De verkeersdrukte in de Hoge Bokstraat is al 20 jaar onhoudbaar: de huizen trillen kapot en alle riooldeksels zijn 
gebroken. Hoewel de Hoge Bokstraat een weg van type 3 (enkel lokaal verkeer) is, vormt deze straat momenteel de 
verbindingsweg met Nederland voor veel vrachtverkeer. Wanneer de N41 zou worden doorgetrokken naar het noorden, 
kan het vrachtverkeer er volledig gebannen worden. Er is echter nood aan maatregelen op korte termijn. Volgens de 
provincie zou de snelheid kunnen beperkt worden tot 30km/u. Door het vrachtverkeer in één richting door de 
Plezantstraat (weg van type 2) te sturen, zouden passerende vrachtwagens niet meer verplicht worden uit te wijken naar 
het fietspad. Vanuit aandacht voor de "zwakke weggebruiker" kunnen binnen de werkgroep verkeer, voorstellen 
geformuleerd worden. In verband met de doortrekking van de N41 naar het noorden wordt best contact opgenomen met 
mensen uit Sint-Pauwels en Kemzeke.  
 
6. Banksys automaat in Belsele  

Sedert de sluiting van het BACOB kantoor in Belseledorp, is er ook geen publiek geldautomaat meer beschikbaar. Er zal 
bij Banksys en andere diensten nagegaan worden wat hieraan kan gedaan worden. Per 5000 inwoners zou normaal een 
bankautomaat voorzien zijn.  
 
7. Nieuws uit de Cultuurraad, de Milieuraad, de Jeugdraad en de Sportraad  

Tijdens de vakantie zijn de raden niet samengekomen. Er is geen nieuws te melden. 


