
Verslag van de vergadering van 8 november 2004 

Aanwezig: Agnès Gijsbrechts, Alex De Vogel, Alfons Stremersch, Alphonsine Vercauteren, André Raes, André Weyn, 
Annemie Charlier, Arthur De Tender, Camiel De Vooght, Firmin De Beleyr, Fred Van Remoortel, Gilles Weyns, Guido 
Stevens, Hans Troch, Jan Vercauteren, Jozef Hermans, Jozef Meert, Julien Ghesquière, Juul Buyl, Koen Verbruggen, 
Lisette Vercauteren, Luk Huys, Manu Laureys, Neko Laureys, Omer Burm, Paul Van Steirteghem, Staf Lerno, Stany De 
Bleser, Toon De Beleyr,  
Stadsbestuur: Burgemeester Freddy Willockx, stadsarchitect Kathy David, schepen Jo De Cuyper.  
Pers: Guy Van Vliet, Koen Dewanckel, Sylvain Luyckx.  
 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering  

Geen opmerkingen.  
 
2. Briefwisseling  

Uitgaande: geen.  
Inkomende:  
- e-mail van 12 oktober 2004 van Kris De Wit i.v.m. medewerking werkgroep verkeer en mobiliteit  
- e-mail van 12 oktober 2004 van Michiel Geers i.v.m. zone 30 .. optie 2 met verkeersdrempel op kruispunt  
- e-mail van 13 oktober 2004 van Paul Van Steirteghem i.v.m. werkgroep "Geschiedenis en erfgoed"  
- e-mail van 19 oktober 2004 van Ronny De Mulder i.v.m. Erfgoeddag zondag 17 april 2005  
- e-mail van 28 oktober 2004 van Omer Burm i.v.m. overstromingsgebied Belselebeek  
- e-mail van 28 oktober 2004 van Manu Laureys i.v.m. Heraanleg Belseledorp - De Lijn  
- brief van 29 okotber 2004 van Jos De Meyer i.v.m. storten Scheldeslib  
- e-mail van 2 november van Gery Smet i.v.m. GSM -masten: artikel van Test-Aankoop  
- e-mail van 5 november 2004 van Fred Van Remoortel i.v.m. nieuwe treindienst tegen 12 december 2004  
- e-mail van 8 november 2004 van Manuela Huys i.v.m. nieuwe bushaltes De Lijn  
 
3. Praktische schikkingen 11.11.11-Jaarmarkt 2004 5 -daagse  

Alle 11.11.11 brochures zijn ondertussen verdeeld. Alhoewel de verspreiding gebeurde op basis van de recentste 
stratenlijsten van de informatiedienst van Sint-Niklaas, was er voor sommige straten een tekort aan brochures. Voor 
rolstoelgebruikers blijft het nog een probleem om de tentoonstellingszaal van het gemeentehuis te bereiken. Vanaf 7u 
worden op vrijdag de standhouders van de rommelmarkt verwacht. Omdat er om 10u30 een begrafenisdienst doorgaat in 
de kerk, zal gepoogd worden geen kraampjes te plaatsen voor de ingang van de kerk en zal gevraagd worden aan de 
uitbaters van de kermisattracties het volume van de muziek in die periode te beperken. Voor de dag van de verenigingen 
in het cultuurlokaal van de Kouter, zullen er informatiepanels en tafels voor de de verschillende verenigingen voorzien 
zijn en wordt er een praatcafé ingericht.  
 
4. Verslag Werkgroep Water  

Er is een brief opgesteld om aan de stad Sint-Niklaas te vragen hoe groot de hoeveelheid slib is die moet gestort worden. 
Momenteel zijn er in Vlaanderen 157 plaatsen geïdentificeerd voor het eventueel storten van slib. Het lijkt erop dat 
sommige kandidaat slibstortplaatsen gekozen zijn om landbouwgrond te kunnen omvormen in industriegebied. Tijdens 
de werken van de herinrichting van Belseledorp krijgt elk huis een aansluitingspunt voor vuil water en een voor 
regenwater. Momenteel zijn sommige huizen nog aangesloten op beken die er vroeger lagen. Vanaf het moment dat er 
riolering in de straat ligt, moeten de huizen hierop aangesloten worden. Momenteel zijn er nog vuil water problemen in 
het straatje naast "Schoenen De Ruyte" in Belseledorp, in de Tuinlaan en in de Bookmolenstraat ter hoogte van "Rusthuis 
Ten Berge" en naast de N70. De aanleg van het bufferbekken gaat zeker door, er wordt verwacht dat de werken starten 
binnen een periode van 6 tot 12 maanden.  
 
5. Opvolging werken herinrichting Belseledorp  

De werken zijn vandaag 8 november 2004 gestart met een onvolledige bouwvergunning. De werken zijn vergund met 
uitsluiting van de inrichting van het kerkplein. De bezwaren die met betrekking tot de inrichting van het plein zijn geuit 
slaan op parkeervrij houden van wandelstroken op het plein, de visuele accentuering van de in- en uitritten van wegen die 
op het plein uitgeven, de beplanting op het plein en de visualisering van de vroegere afbakening van het kerkhof. 
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Vandaag 8 november 2004 heeft bij AROHM Gent een vergadering plaats gehad tussen de stadsingenieur en de 
stedebouwkundige ambtenaar om de uitsluiting van het kerplein binnen de vergunning Belseledorp te bespreken. Hierbij 
zijn een aantal verantwoordingen gegeven en een aantal afspraken gemaakt. De burgemeester vraagt de ruggesteun van 
de dorpsraad bij volgende besprekingen met afgevaardigden van de Vlaamse Gemeenschap tot de plannen voor het 
kerkplein goedgekeurd zijn.  
 
6. Bushaltes bij omleiding van de Lijn  

De omleiding van de Lijn is via een brief van de stad meegedeeld aan de bewoners van Belseledorp. Zowel de 
communicatie over de omleiding als de omleiding zelf zijn onbegrijpelijk. Zo wordt er verwezen naar een nieuwe 
opstapplaats in de Bruin De Beerlaan, een straatnaam die niet gekend is op de bestaande stadsplannen van Sint-Niklaas. 
Ter vervanging van de opstapplaatsen van de Hulstendreef worden opstapplaatsen langs de gevaarlijke N70 vermeld. Een 
vervangende afstapplaats in de Vijverstraat bevindt zich in de grasberm naast een diepe beek. Nog tijdens de vergadering 
neemt de burgemeester het initiatief om 's anderendaags een vergadering met de Lijn te beleggen om de omleiding te 
verbeteren.  
 
7. Signalisatie bij de werken in Belseledorp  

Vandaag 8 november 2004 zijn op zeer veel kruispunten omleidingsborden geplaatst. De geplaatste borden geven geen 
enkele informatie over de plaats en de fase van de werken, noch over de weg die moet gevolgd worden om de 
verschillende bestemmingen en handelszaken te bereiken. Sommigen verwoorden dit dan ook als "Belsele lijkt 
momenteel bezet gebied". Nog tijdens de vergadering neemt de burgemeester het initiatief om 's anderendaags om 13u 
een vergadering met de technische staf te beleggen om de signalisatie van de omleiding te verbeteren.  
 
8. Toestand voetpaden in de Kasteeldreef  

Momenteel liggen de voetpaden voor de nieuw gebouwde woningen in de Kasteeldreef er al lang erbarmelijk bij. Het is 
duidelijk dat de aannemers dit deel van het openbaar domein in de oorspronkelijke staat moeten achterlaten. Zodra de 
werken aan de woningen achter de rug zijn zullen de paaltjes teruggeplaatst worden.  
 
9. Mindervalidenlift in oud-gemeentehuis  

Bij de startvergadering van 10 maart 2003 heeft de burgemeester toegezegd een lift te plaatsen in het oud-gemeentehuis. 
Sindsdien hebben we hierover niets meer vernomen. Volgens schepen Jo De Cuyper is dit dossier hangende en zou dit 
gekoppeld zijn aan een verniewing van de toiletten.  
 


