
Verslag van de vergadering van 13 december 2004 

Aanwezig: Alex De Vogel, Alfons Stremersch, André Raes, André Weyn, Arnold Vandermeulen, Arthur De Tender, 
Bart Helderweirdt, Betty Boel, Camiel De Vooght, Corinne Sneyers, Dirk Florin, Eddy De Prekel, Firmin De Beleyr, 
Hans Troch, Julien Ghesquière, Kitty Rooms, Koen Verbruggen, Kristine Ruts, Lieven De Maertelaere, Lisette 
Vercauteren, Luk Huys, Manu Laureys, Marc Coppens, Matthias Weijters, Neko Laureys, Omer Burm, Rudi De Wilde, 
Sabina De Corte, Staf Lerno, Stany De Bleser, Toon De Beleyr, Werner Vercauteren.  
Pers: Sylvain Luyckx.  
 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering  

Geen opmerkingen.  
 
2. Briefwisseling  

Uitgaande: geen.  
Inkomende:  
- e-mail van 16 november 2004 van Carl Malfliet met klacht over wijzigingen De Lijn n.a.v. de wegenwerken in Belsele  
 
3. Verslag van werking actiecomité Hoge Bokstraat  

Terwijl de dorpsraadvergadering doorgaat, vergadert het actiecomité met het studiebureau IBEO over de heraanleg van 
de Hoge Bokstraat om problemen met de huidige plannen te bespreken. De geplande straatbreedte volstaat niet voor 
kruisende vrachtwagens. Als de voorliggende plannen zouden worden gerealiseerd, zullen de heraangelegde fiets- en 
voetpaden snel terug kapot gereden worden door de vrachtwagens die er nog zullen moeten over rijden om te kunnen 
kruisen. Met de werken in de Langhalsbeekstraat is het verkeer in de Hoge Bokstraat nog drukker geworden. In het kader 
van een sensibiliseringsactie voor een leefbaarder straat, hing bijna aan elk huis een affiche. Vrachtwagens, die te snel 
over de kapotgereden kolken rijden, zorgen voor extra barsten in de woningen. Leden van het actiecomité hebben een 
vergadering over de N41 met minister Peeters in Hamme bijgewoond. De mensen van Hamme stonden negatief 
tegenover een doortrekking van de N41 naar het noorden. Ondanks vroegere tegenkanting, zijn Stekene, Kemzeke en 
Sint-Pauwels nu ook gewonnen voor een definitieve oplossing voor de N41. Het actiecomité vergadert elke derde 
maandag van de maand.  
 
4. Verkeer: wegomleggingen Belseledorp + paaltjes in de Kasteeldreef  

De paaltjes in de Kasteeldreef zijn ongeveer een jaar geleden weggenomen om de vrachtwagens naar de bouwwerven in 
de Kasteeldreef doorgang te verlenen. De grote werken op deze werven zijn ondertussen afgerond. In de periode van 
deze werken, blokkeerden vrachtwagens regelmatig de doorgang voor gewone wagens en zelfs voor fietsers en 
voetgangers. Met de start van de werken in Belseledorp trokken de weggenomen paaltjes ook sluipverkeer aan: er werden 
eenden doodgereden en in de kasteelgracht gegooid, fietsers en voetgangers moesten naar de berm uitwijken. Net als op 
vele andere plaatsen in Belsele, zorgen de verbodsborden die bij de start van de werken in Hof Van Belsele zijn geplaatst 
voor verwarring: men mag niet richting kerk rijden, maar nu de paaltjes terug geplaatst zijn heeft men ook geen uitweg 
via de Kasteeldreef naar de Vijverstraat. Deze borden moeten dan ook zo snel mogelijk verwijderd worden.  
Omdat de nieuwe appartementen extra autoverkeer aantrekken, dringen enkele bewoners er op aan om de paaltjes weg te 
nemen en autoverkeer richting Vijverstraat door te laten. Omdat de Kasteeldreef langs de kasteelgracht zeer smal is en dit 
traject veel gebruikt wordt door fietsers en voetgangers, zou deze optie nieuwe gevaarlijke situaties creëren.  
Hoewel de klok niet kan teruggedraaid worden, kunnen in verband met de nieuwbouw in de Kasteeldreef een aantal 
lessen getrokken worden: Nieuwe appartementen met meerdere verdiepingen en met erkers zijn gebouwd op de plaats 
waar vroeger lage kleine eengezinswoningen stonden. Omdat de oude rooilijn niet in vraag gesteld is, lijkt de straat er nu 
nog smaller dan voorheen. Het feit dat de nieuwe nieuwe appartementen niet verder van de straat zijn gebouwd is dan 
ook een gemiste kans voor de bewoners van deze appartementen en voor de opwaardering van de Kasteeldreef. De 
aannemers van de nieuwe appartementen hebben tijdens de werken weinig respect getoond voor de weggebruikers: het 
smalle voetpad heeft er gedurende de periode van de werken heel de tijd opgebroken bijgelegen. Het smalle wegdek was 
dikwijls bedekt met een modderlaag. Vrachtwagens of bestelwagens belemmerden of blokkeerden veel langer dan strikt 
nodig de doorgang voor wagens, fietsers en voetgangers. Tegen deze misbruiken was weinig te beginnen. Naar het 
meldpunt bellen loste niet veel op. Politietoezicht ontbrak.  
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5. Stand van de werken en verslag werfvergadering herinrichting Belseledorp  

De werken verlopen volgens schema. Tijdens de week van 13 december worden er klinkers en kasseien gelegd. Tijdens 
de week van 20 december worden het voetpad en fietspad tot aan het postkantoor heraangelegd. Voor Kerstmis wordt het 
kruispunt Belseledorp - Kerkstraat terug opengesteld voor het verkeer. Het verkeer over het traject Belseledorp-West - 
Kerkstraat krijgt prioriteit. Vanaf 10 januari 2005 zal de waterleiding vernieuwd worden vanaf de Kerkstraat tot de 
Stronkwegel (Belseledorp 69). Daarna zullen Belgacom en Electrabel de nodige werken uitvoeren. Na elk werk worden 
de tegels van het voetpad teruggeplaatst. Het is de bedoeling dat de nutsvoorzieningen vernieuwd zijn voor februari 2005. 
 
 
6. Groen en verfraaiing: Kerstverlichting + verzamelzakken bladeren in Belseledorp  

De dorpsraad van Belsele dringt er bij het stadsbestuur op aan dat er in Belseledorp, samen met de aanpassingswerken 
aan het elektriciteitsnet, aanslutingspunten voor kerstverlichting worden voorzien, zodat er volgende jaar in Belseledorp 
kerstverlichting kan geplaatst worden tijdens de kerstperiode.  
Omwille van het succes van de verzamelzakken voor bladeren, zou de stad Sint-Niklaas het lopende proefproject willen 
uitbreiden naar de wijken waar de bewoners er gebruik van willen maken. Als de bewoners van Belseledorp dergelijke 
zakken wensen, dienen zij deze aan te vragen bij het stadsbestuur. Op sommige plaatsen zij deze zakken spijtig genoeg 
misbruikt om er vuilnis in te deponeren.  
 
7. Evaluatie 11.11.11-Jaarmarkt 2004 5 -daagse  

De organisatoren zijn heel tevreden met het algemene verloop van deze editie. De burgemeester noemde het "Een uniek 
project in Vlaanderen in zijn totaliteit met een waaier van activiteiten met een hoog sociaal, volks, cultureel karakter en 
waarbij ook de middenstand zijn voordeel doet." De werkingssubsidie is dit jaar bijna verdrievoudigd. Het project heeft 
ook haar financi ëel doel bereikt: er is 2789EUR verdiend. De zeer gevarieerde tentoonstelling van de kunstvrienden, PAS 
en tambacounda heeft een recordopkomst opgeleverd. De OXFAM wereldwinkel heeft met de "Pablo Neruda" 
tentoonstelling, de opendeur en de medewerking aan verschillende activiteiten een recordomzet gehaald. Tijdens de 
Djembé optocht werd op minder dan 2 uur 200EUR opgehaald. De wandel-mee-dag was geslaagd en heeft 250EUR 
opgebracht. De rommelmarkt met 122 kramen heeft 395EUR opgebracht. Er was een grote publieksopkomst voor het 
optreden van Wally Page in kunstencentrum 't Ey. Er was een record aantal eters op het mosselsouper van de Chiro. De 
planning voor de editie van 2005 (vr. 11, za 12, zo 13 en ma 14 november) is al opgestart.  
 
8. Verslag Werkgroep Water  

Op 29 november 2004 was er een vergadering in de Klavers. Het project Ransbeekpoel, dat loopt in samenwerking met 
de stedelijjke basisschool, zal ook voorgesteld worden in de vrije basisschool. In een brief van schepen Van Mele van 
Waasmunster over het slibstort klaagt deze dat Belsele (en Sint -Niklaas) te afkerig staan tegenover dit dossier. Het 
stadsbestuur word bedankt voor het plaatsen van de naambordjes aan de Belselebeek. Omer Burm volgt de werken aan de 
riolering in het kader van de heraanleg van Belseledorp. Aan de hand van de projectie van van verschillende plannen en 
schetsen, verduidelijkt Omer hoe de nieuwe riolering van Belseledorp en Hof Van Belsele er zal uitzien.  
 
9. Allerlei  

Werken heraanleg Belseledorp en gevolgen voor de Middenstand:  
De spaaractie is een groot succes. De prijswinnaars van de eerste trekking zijn bekend. Voor de meeste handelaars is de 
negatieve invloed van de werken op de omzet beperkt, waarschijnlijk dank zij de fasering van de werken, de door het 
stadsbestuur gesponsorde spaaractie en de aandacht hiervoor in de media.  
 
Dorpsraadvergaderingen in 2005:  
De maandelijkse dorpsraadvergadering blijft doorgaan op de tweede maandag van de maand met uitzondering van juli.  


