
Verslag van de vergadering van 13 september 2004 

Aanwezig: Agnès Gijsbrechts, Alphonsine Vercauteren, André Weyn, Arthur De Tender, Benjamin Van Bel, Christine 
Meert, Fabienne Steels, Firmin De Beleyr, Franky Rossaert, Gilles Weyns, Guido Stevens, Jan Vercauteren, Julien 
Ghesquière, Lisette Vercauteren, Manu Laureys, Maria Grossfeld, Martine De Maere, Neko Laureys, Omer Burm, 
Patricia Braet, Patrick De Tender, Paul Van Steirteghem, Robert Dullaert, Simon Van Remoortel, Staf Lerno, Stany De 
Bleser, Toon De Beleyr, Walter Vermeulen, Werner Vercauteren  
Stadsbestuur: Schepen Gaspard Van Peteghem.  
Pers: Sylvain Luyckx.  
 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering  

Geen opmerkingen.  
 
2. Briefwisseling  

Uitgaande: geen.  
Inkomende:  
- E-mail van 8 september 2004 van Herman Verschelden over het voorlopig verslag van de vergadering van 4 augustus 
2004 met het comité Hoge Bokstraat.  
- Brief van 7 september 2004 van De Raaklijn over fouten in het ontwerp van het kruispunt van Belseledorp aan De 
Klavers.  
- E-mail van 10 september 2004 van Omer Burm over de opvolging van de dorpsraad en de werkgroepen.  
 
3. Belseledorp: stand van zaken van de werken  

De Raaklijn heeft op 7 september 2004 een brief overgemakt aan het stadsbestuur waarbij onder andere gewezen wordt 
op het feit dat de bushalte Hulstendreef vergeten is op het plan en dat het studiebureau bij het opmaken van het plan 
ervan uitging dat de bus langs de Rozenlaan naar Sint-Niklaas reed en niet langs de Hulstendreef. Om die reden werd in 
de brief er op aangedrongen het kruispunt Oost te hertekenen. Tegelijkertijd werd voorgesteld op deze plaats een 
bajonetkruispunt aan te leggen. Nog op 7 september 2004 heeft de dienst communicatie van de stad Sint-Niklaas een 
persbericht verspreid met als onderwerp: De Raaklijn verwart inspraak met besluiteloosheid - Bajonetkruispunt is 
onveilig voor zwakke weggebruikers. De dorpsraad is verbaasd over de de manier waarop het stadsbestuur De Raaklijn 
in het persbericht aanpakt. De goedgekeurde plannen voorzien immers geen bushalte ter hoogte van de Hulstendreef en 
op basis van deze plannen moet de bus tijdelijk op het linker baanvak rijden om de bocht Belseledorp-Hulstendreef te 
kunnen nemen. Op dit kruispunt zijn al meerdere ongevallen gebeurd bij het afslaan van de bus richting Hulstendreef. 
Volgens Schepen Van Peteghem zou er wel rekening gehouden zijn met de afslag van de bus en kunnen er nog altijd 
kleine aanpassingen gebeuren.  
De werken zijn ondertussen toegewezen aan aannemer Vangeel voor een bedrag van 1366979 EUR. Op donderdag 23 
september 2004 op 19 uur zal er een hoorzitting doorgaan in De Klavers waarop de Belselenaren zullen worden 
uitgenodigd. Er zullen coördinatievergaderingen doorgaan met de nutsbedrijven om de noodzakelijke werken van deze 
bedrijven te laten voorafgaan aan de heraanleg van het wegdek en de voetpaden. De planning van de jaarmarkt komt niet 
in het gedrang.  
Als het verkeer richting Lokeren vanuit de Rozenlaan naar de Hulstendreef wordt afgeleid, wordt aangedrongen om de 
aansluiting van de Hulstendreef met de Nieuwe Baan richting Lokeren - de weg die richting Lokeren parallel loopt met 
de viaduct - te verbeteren.  
 
4. Programma en afspraken 11.11.11 -Jaarmarkt 2004 5 -daagse  

Van 11 tot en met 14 november is er in de raadzaal van het gemeentehuis te Belsele de Noord-zuid-tenstoonstelling van 
de Belseelse Kunstvrienden in samenwerking met PAS en baobab in het kader van de stedenband met Tambacounda, met 
permanente veiling van tentoongestelde werken. Voor de rommelmarkt op vrijdag 12 november, de enige rommelmarkt 
(www.rommelmarkten.be ) op deze dag in Vlaanderen, zijn al 2000 folders aangemaakt. Op 14 november stellen de 
dorpsraad en de plaatselijke verenigingen zich voor in de polyvalente zaal van De Kouter. Hiervoor zijn 32 panelen 
besteld. Door de Wereldwinkel worden er warme en koude drankjes geserveerd ten voordele van de 11.11.11-actie. Op 
de speelplaats is er animatie van PAS met volksspelen en Salsa.  
Er worden nog vrijwilligers gezocht voor de jenevertentjes en het plaatsen van Nadar-hekkens. 

Dorpsraad Belsele 

secretariaat: Dorpsraad Belsele p/a Isengrimlaan 21, 9111 Belsele
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5. Werking Werkgroepen  
Net zoals de maandelijkse vergadering van de dorpsraad, zijn de vergaderingen van de werkgroepen open vergaderingen: 
iedere geïnteresseerde Belselenaar kan aan deze vergaderingen deelnemen. Werkgroepen werken rond bepaalde thema's 
of problemen en worden geacht een expertise op te bouwen, waar de dorpsraad kan op terugvallen. Zij kunnen problemen 
bespreken, voorstellen uitwerken en adviezen uitbrengen. Elke werkgroep organiseert zijn eigen werking: opstellen van 
de agenda, vastleggen van de vergaderdata, voorstellen en nemen van acties, verzorgen van het verslag. Elke werkgroep 
krijgt de gelegenheid verslag uit te brengen tijdens de maandelijkse dorpsraadvergadering.  
 
6. Activiteiten Werkgroep Verkeer en Mobiliteit  

Hoewel er verschillende punten de nodige aandacht verdienen, is er momenteel onvoldoende belangstelling om deze 
werkgroep te laten vergaderen. Dit betekent dat het actiecomité Hoge Bokstraat dat - via de stad - al 20 jaar tevergeefs 
ijvert om de Hoge Bokstraat leefbaarder te maken, voorlopig nog niet kan rekenen op de ruggensteun van de werking van 
deze werkgroep. Ook de veiligheidsrisico's verbonden aan het fietstunnelcomplex van de nieuwe rotonde in het kader van 
de aanleg van de "Westelijke Tangent" worden voorlopig niet verder onderzocht.  
 
7. Activiteiten Werkgroep Geschiedenis en Erfgoed  

Hoewel ook hier verschillende punten de nodige aandacht verdienen, is er momenteel onvoldoende interesse om deze 
werkgroep te laten vergaderen. Sommigen vinden dat Belsele met de Culturele Kring Boudelo al een vereniging heeft dat 
dit domein behartigt. De geschiedenis leert evenwel dat de Culturele Kring Boudelo zijn eigen - weliswaar 
verdienstelijke - agenda en werking heeft. Van de Werkgroep Geschiedenis en Erfgoed wordt dan ook verwacht dat hij 
complementair zou werken.  
 
8. Activiteiten Werkgroep Groen en Kunst  

Deze werkgroep is opgericht naar aanleiding van de heraanleg van Belseledorp om de beplanting en het plaatsen van een 
kunstwerk te bespreken. De vergadering van de werkgroep die vorig jaar gepland was en waarop schepen De Meyer was 
uitgenodigd, is uiteindelijk niet doorgegaan omdat schepen De Meyer vond dat de vergadering te vroeg kwam.  
 
9. Activiteiten Werkgroep Water  

Deze werkgroep vergadert in het zaaltje van de Klavers om 20 uur op de maandelijkse vergaderdata van De Raaklijn. De 
eerste vergadering ging door op 21 juni 2004. Volgende vergaderingen gaan door op 27 september, 25 oktober, 29 
november en 20 december 2004. Onderwerpen die binnen de werkgroep aan bod komen zijn onder andere de waterafvoer 
van Belseledorp, de werken aan de Belselebeek en de eventuele inrichting van een slibstort in het brongebied van de 
Belselebeek. Door de volgehouden aandacht voor de Belselebeek van vooral De Raaklijn is deze beek de laatste 10 jaar 
veel properder geworden. Buurtbewoners van de Belselebeek klagen wel over de aanwezigheid van ratten, sinds de 
persoon die ze vroeger doodschoot verhuisd is.  
 
10. Info-Belsele: Wat, Voor Wie, Door Wie, Waarom, Wanneer, Hoe?  

Om periodiek alle Belselenaren te informeren over de werking van de dorpsraad en de Belseelse verenigingen zal in de 
toekomst Info-Belsele worden verspreid. De dorpsraad waardeert de rol die De Reynaert de laatste 22 jaar gespeeld heeft 
bij het verspreiden van dit soort informatie als aanvulling bij de meer opiniërende bijdragen in deze uitgave van de 
Amedee Verbruggenkring Belsele. Een werkgroep en een redactieraad zullen moeten worden samengesteld om te 
bepalen hoe Info -Belsele er zal uitzien, waarbij overlapping met de informatie in De Reynaert vermeden wordt.  
 
11. Nieuws uit de Cultuurraad  

Er wordt gewerkt aan een nieuw vademecum van de verenigingen van Sint -Niklaas. Vandaag is in het schepencollege 
een startsubsidie van 100 EUR toegekend aan de Jongerenvereniging PAS. Deze vereniging richt zich naar jongeren 
vanaf 15 jaar en wil samenwerken en bruggen slaan met andere verenigingen. Tijdens de Zonnefeesten van 2004 heeft 
PAS een Salsafeest georganiseerd. Voor de jaarmarkt 2004 5 -daagse werkt PAS samen de Belseelse Kunstvrienden.  
 
12. Varia  

- Heel wat straatnaamborden in Belsele zijn onleesbaar geworden. Volgens schepen Gaspard Van Peteghem worden 
straatnamborden voortdurend vervangen.  
- De stadsdiensten hebben aan de dorpsraad gevraagd een advies uit te brengen over de inrichting van "zone 30" in de 
omgeving van de Molenwijk. Dit punt komt op de agenda van de volgende dorpsraadvergadering. 


