
Verslag van de vergadering van 11 oktober 2004 

Aanwezig: Alex De Vogel, Alfons Stremersch, Alphonsine Vercauteren, André Maes, André Weyn, Annemie Charlier, 
Antoine Raes, Antoine Van Osselaer, Arthur De Tender, Bart Helderweirdt, Christine Meert, Dirk Hylebos, Etienne De 
Scheemaecker, Firmin De Beleyr, Gaspard Van Peteghem, Gilles Weyns, Guido Stevens, Hans Troch, Julien Ghesqui ère, 
Lisette Vercauteren, Manu Laureys, Matthias Weijters, Neko Laureys, Pierre De Keersmaeker, Staf Lerno, Stany De 
Bleser, Sylvain Luyckx, Toon De Beleyr, Werner De Smet, Wim De Belie.  
Stadsbestuur: Schepen Gaspard Van Peteghem, schepen Jo De Cuyper.  
Pers: Guy Van Vliet, Sylvain Luyckx.  
 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering  

Opmerking: onder aanwezig ontbraken een aantal namen omdat die ook op het blad met de gegevens van de aanwezigen 
ontbraken.  
 
2. Advies Zone 30 in Molenwijk  

300 uitnodigingen zijn verspreid waarin de bewoners van de Molenwijk en omgeving worden uitgenodigd op deze 
dorpsraadvergadering. Het doel van dit agendapunt is advies uit te brengen over de grootte van de "zone 30" in de buurt 
van de Molenwijk:  
1. Zone 30 in Molenwijk/Molendreef alleen  
2. Zone 30 in Molenwijk, Mierennest en schoolomgeving in Kerkstraat en Sint-Andriesstraat/Gavermolenstraat  
Voor geen van de voorstellen is er een uitgesproken voorkeur onder de 8 aanwezigen die in deze buurt wonen.  
Omwille van hun residentieel karakter en hun grillig stratenpatroon lijkt het logisch dat de Molenwijk en de 
Mierennestwijk "zone 30" worden. In de omgeving van de scholen in de Kerkstraat en de Sint-
Andriesstraat/Gavermolenstraat komt best een variabele zone 30, aangeduid door elektronische borden. Deze oplossing 
werd door de buitengewone ministerraad van de federale regering van 21 maart 2004 in Oostende rond het thema 
"Levenskwaliteit" uitdrukkelijk voorgesteld in een persbericht "Voor een grotere verkeersveiligheid": "Met het oog op 
het bereiken van een grotere verkeersveiligheid rond scholen, acht de Raad het opportuun om het aantal "zone 30" 
gebieden in functie van schoolomgevingen te veralgemenen. Daartoe zullen de vereisten voor het inrichten van deze 
zones zoals vastgelegd bij koninklijk besluit van 9 oktober 1998 tot bepaling van de vereisten voor het instellen van 
zones met een snelheidsbeperking van 30 km per uur, worden opgeheven en overgelaten aan de invulling door de 
wegbeheerder. Deze bepaalt de omvang van de schoolomgeving waarin de 30km/u wordt veralgemeend die hij evenwel 
kan beperken tot de schooluren. Het voorstel wordt voorgelegd aan de wegbeheerder, zijnde de gewesten en de 
vereniging van gemeenten. Doel is overal te lande klaar te zijn tegen het schooljaar dat begint op 1 september 2005."  
Momenteel worden de oversteekplaatsen voor voetgangers zowel in de Kerkstraat als in de Sint-
Andriesstraat/Gavermolenstraat aangeduid door een verkeersbord F49 en gele knipperlichten. Als er een variabele zone 
30 wordt ingericht, wordt deze best heel wat ruimer opgevat dan de huidige zone tussen de verkeersborden F49.  
 
3. Praktische schikkingen 11.11.11-Jaarmarkt 2004 5 -daagse  

Er zijn 3600 brochures gedrukt. Vrijwilligers die de brochures willen helpen verspreiden kunnen op een lijst met de 
straatnamen aanduiden welke straten zij voor hun rekening nemen en krijgen het nodige aantal brochures mee bij het 
einde van de vergadering. Vanuit de Deelculturele Raad zijn de socio-culturele, sport- en jeugdverenigingen per brief 
uitgenodigd om zich op een A3 affiche voor te stellen op zondag 14 november in de Kouter. Vorig jaar bedroeg de 
opbrengst voor 11.11.11 1500 EUR en dit jaar verwachten we dit bedrag zeker te evenaren of te verbeteren. Op 18 
oktober 2004 om 9u gaat er een werkvergadering door op het stadhuis om eventuele knelpunten voor de koetsen en de 
inrichting van de rommelmarkt te bespreken.  
Op zaterdag 13 november 2004 om 20u gaat er in de parochiezaal ook een TD en karaoke avond door die niet in de 
brochure is opgenomen omdat de organisatie losstaat van de 11.11.11-Jaarmarkt 2004 5-daagse.  
 
4. Vergadering over al dan niet doorgaan van de Kerstmarkt in 2004  

Op 19 oktober 2004 organiseert Unizo Belsele een vergadering over het al dan niet doorgaan van de Kerstmarkt in 2004. 
Omdat er een tijd onduidelijkheid was over het begin van de werken in Belseledorp, is er dit jaar geen optie genomen om 
14 tentjes te huren en stelt Hans Troch voor de kerstmarkt dit jaar niet te laten doorgaan. De deelnemende verenigingen 
zullen tijdens de vergadering de knoop moeten doorhakken.  
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Het Sinterklaasfeest op 27 november zal doorgaan in de parochiezaal.  
Naar aanleiding van de werken in Belseledorp, komt er spaarkaartactie van Unizo Belsele in samenwerking met het 
stadsbestuur van Sint-Niklaas waarbij de brievenbus van de Dorpsraad aan het gemeentehuis zal gebruikt worden om de 
spaarkaart in te deponeren. Unizo Belsele dringt erop aan dat er borden komen die aanduiden dat de handelszaken vlot 
bereikbaar zijn, om te vermijden dat alle klanten naar de N70 worden geleid.  
 
5. Verslag van werking actiecomité Hoge Bokstraat  

Op 18 september 2004 is een vergadering geweest met het stadsbestuur waarop schepenen Urbain Vercauteren en 
Gaspard Van peteghem en studiebureau IBEO aanwezig waren. Op 18 oktober 2004 is een nieuwe vergadering gepland 
met schepen Vercauteren en studiebureau IBEO. Er is toegezegd dat in april 2005 aanpassingswerken in de Hoge 
Bokstraat zullen starten. Het voorziene budget van het stadsbestuur voor de heraanleg bedraagt 375000 EUR. De 
aanpassingswerken omvatten: verwijderen van de middenbermen, verhogen van de kolken en herstellen van de voet- en 
fietspaden en de rijbaan, Het actiecomité bereidt een sensibiliseringsactie voor rond de problematiek druk en zwaar 
verkeer in de Hoge Bokstraat. Zaterdag 6 november wordt er gestart met een affichecampagne die de straat leefbaarder 
moet maken. Contactname op provinciaal niveau met stedebouwkundige ambtenaar en via provincieraadslid Peter Hertog 
met de SP-A en via schepen De Cuyper met de CD&V leidde tot het behoud van het tracé van de N41 Sint-Niklaas-
Stekene. Er is gevraagd snelheidscontroles uit te voeren na 20u.  
 
6. Verslag Werkgroep Water  

Op 27 september 2004 heeft de werkgroep water vergaderd in de Klavers. Er is beslist dat Omer Burm de 
werfvergaderingen van de werken van Belseledorp zal bijwonen om de werken "onder de grond" op te volgen. De 
provincie voert werken uit aan de Belselebeek. Deze werken lijken comform de regelgeving uitgevoerd te worden. Er 
zullen foto's van deze werken gemaakt worden van de toestand voor en na de werken. Er wordt voorgesteld hiervoor een 
werfvergadering bijeen te roepen en de werkgroepen "Integraal Water Beheer" en "Gemeentelijk Natuur 
Ontwikkelingsplan" samen te roepen. Er zal aan het stadsbestuur gevraagd worden hoeveel slib er verzameld wordt uit 
het zuiveringsstation, de rioleringen, de grachten en beken. Na 4 jaar wachten zijn uiteindelijk toch de 20 naambordjes 
langs de Belselebeek geplaatst. Er zal nagegaan worden om dergelijke naambordjes ook te plaatsen bij de Molenbeek en 
de Ransbeek. De volgende vergadering gaat door op 25 oktober 2004 op 20uur in de Klavers.  
 
7. 25 jaar Jeugdzorg Belsele  

Zaterdag 6 november 2004 viert Parochiale Jeugdzorg Belsele zijn 25 jaar bestaan. Om 16 uur is er een misviering in de 
kerk waarin E.H. Temmerman voorgaat en waarop 300 leden en oud-leden met hun gezin zijn uitgenodigd. Aansluitend 
is er een receptie in het gemeentehuis. Een uitgebreid buffet in de parochiezaal sluit de feestdag af.  
 
8. Opvolging werken herinrichting Belseledorp  

Op 23 september 2004 heeft een informatievegadering plaats gehad in de Klavers, waarop de bewoners van Belseledorp 
waren uitgenodigd. Tijdens de vergadering werd de fasering van de werken op een duidelijke manier toegelicht. Volgens 
de huidige plannen start de uitvoering van fase 1 met de heraanleg van het kruispunt Kerkstraat/Belseledorp op 2 
november 2004. Arnold Vandermeulen en Jef Hermans zullen de bewoners vertegenwoordigen op de wekelijkse 
werfvergaderingen. De informatiebrochures die tijdens de informatievergadering werden uitgedeeld aan de aanwezigen 
zijn ook af te halen in het gemeentehuis of te vinden op www.sint -niklaas.be. Er is beloofd in een omleidingsplan te 
voorzien.  
 


