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Roeck, Ronny Suy, Rudi De Wilde, Stany De Bleser, Toon De Beleyr, Werner De Smet, Werner Vercauteren.  
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1. Gewenste ruimtelijke structuur van Belsele in het kader van de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 
Sint-Niklaas  

Schepen Marc Heynderickx en planoloog Bart Van Lokeren lichten aan de hand van een Powerpoint presentatie de 
gewenste ruimtelijke structuur voor Belsele binnen het Gemeentelijk Ruimtelijk Stuctuurplan (GRS) Sint-Niklaas toe. 
Het GRS omvat een plan, een concept en een visie waarbinnen nieuwe onwikkelingen een plaats krijgen. Sint-Niklaas 
omvat naast kernstad en stedelijk gebied Sint-Niklaas, buitengebieden zoals Sinaai, Belsele en Puivelde. Belsele ligt op 
de stuifzandrug van het Waasland en wordt gekenmerkt door dichte bebouwing en open gebieden. Belsele heeft twee 
mobiliteitsassen: de N70 en de spoorlijn. Voor Belsele worden er enkele beleidsdoelstellingen naar voor geschoven:  
- versterken van de samenhang en interne structurering van de kern  
- uitbouwen van een dicht netwerk van ruimtelijke en functionele zachte verbindingen  
- creëren van een bijkomend woningaanbod  
- inschakelen van de aanwezige elementen van de open ruimte in de kern  
- voorzien van ruimte voor bijkomende economische activiteiten  
De gewenste ruimtelijke structuur van Belsele omvat:  
- Belseledorp als centrumstraat  
- voorzieningenconcentraties op buurtniveau gekoppeld aan de treinhaltes  
- een bundeling van lokale bedrijvigheid als economische pool van het hoofddorp  
- nieuwe woonprojecten als versterking van de kern  
- de uitbouw van wandel- en fietsroutes als fijnmazig, samenhangend netwerk  
- de Belselebeek als groene ader doorheen de kern  
- inkepingen van de open ruimte als relatie met het omliggende landschap  
De huidige woningprogrammatie bij een taakstelling van 308 woningen in het buitengebied in het Provinciaal Ruimtelijk 
Structuurplan en een geraamde woningbehoefte in Belsele van 140 woningen voorziet in drie aan te snijden 
woongebieden: Mierennest - Stationswegel (sociale verkaveling: ca. 100), Nieuwe Baan - Kasteeldreef (ca. 20) en 
Koning Nobellaan - Malpertuuslaan (stadseigendom, ca. 50). Het lokaal bedrijventerrein Schoonhout voorziet een 
ambachtelijke zone (5 ha) en een herlokalisatie Van Remoortel (5 ha). Tot zover de krachtlijnen van de presentatie 
waarvan ook de plannen terug te vinden zijn op internet onder http://www.belsele.be/dorpsraad/GRS_Belsele .  
Na herlocalisatie van Van Remoortel van de Kleemstraat naar Schoonhout, komt er nog een vierde woongebied bij.  
Het Ruimtelijk Structuurplan bevat naast een gebiedsgericht luik dat op termijn in de plaats zal komen van de bestaande 
gewestplannen, ook een thematisch luik. Hierbij wordt gedacht aan de functies wonen, open ruimten en de verkeer- of 
lijninfrastructuur. Deze laatste is overgenomen uit het mobiliteitsplan van Sint-Niklaas en omvat onder meer de 
categorisering van de wegen. De geplande woonuitbreiding voor het gebied Hoge Bokstraat - Watermolenstraat dat bij de 
stad Sint-Niklaas wordt gerekend, kadert in de filosofie dat de stad sterker moet groeien dan het buitengebied. In Sint-
Niklaas worden op termijn 4000 extra woningen voorzien binnen de afbakening van de stad.  
Er wordt opgemerkt dat er betwisting is over de aanleg van het bufferbekken dat voorzien was in het kader van een 
verbeterde waterhuishouding van Belsele en Sinaai. Deze betwisting kan gevolgen hebben voor het drassig gebied 
Koning Nobellaan - Malpertuuslaan. Er wordt ook opgemerkt dat de op de plannen voorziene recreatiezones al 
achterhaald zijn door de feitelijk gegroeide toestand. Uit de plannen is niet op te maken waar de parkings gesitueerd 
worden. Ook is er geen duidelijkheid waar een jeugdverenigingensite voorzien wordt. Bij het nieuw lokaal 
bedrijventerrein Schoonhout wordt opgemerkt dat dit ver van het station ligt en dat er problemen te verwachten zijn met 
de vuilwaterafvoer, terwijl er vlak bij het viaduct naast de Malpertuuslaan nog een 2 meter opgehoogd terrein ligt waar 
vroeger een steenbakkerij was gevestigd en dat beter geschikt is om als een ambachtelijk bedrijventerrein ingericht te 
worden.  
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Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuur Plan is volgens logische concepten opgebouwd, maar is nog niet definitief en zal 
nog moeten omgezet worden in een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) dat een hogere juridische waarde heeft en dat de 
gewestplan van 1978 zal moeten vervangen. De officiele procedure moet nog starten en voorziet in een openbaar 
onderzoek gedurende een periode van 3 maanden.  
 
2. Trekking maandelijkse tombola van de Unizo Belsele spaarkaart  

Tijdens een pauze van de dorpsraadvergadering gaat de tweede trekking van de spaarkaart tombola door die loopt 
gedurende de periode van de werken van de heraanleg van Belseldedorp. De tombola is een groot succes en tot nu toe is 
de hinder die de handelaars ondervonden hebben als gevolg van de werken zeer beperkt. De winnaars worden persoonlijk 
aangeschreven en de uitslag wordt geafficheerd bij de deelnemende handelaars en naast de dorpsraadbrievenbus aan de 
gemeentehuis.  
 
3. Goedkeuring verslag vorige vergadering  

Met "Stronkwegel" in vorig verslag wordt de Sint-Andrieswegel bedoeld.  
Omer Burm is door de burgemeester gevraagd niet meer naar de werfvergadering van de heraanleg van Belseledorp te 
gaan om geïnformeerd te worden over de rioleringswerken. Omer Burm mag alle vragen en opmerkingen over de 
waterhuishouding rechtstreeks aan de burgemeester richten.  
 
4. Stand van de werken en verslag werfvergadering herinrichting Belseledorp  

Omdat de werken hebben stilgelegen, is er pas volgende week terug een werfvergadering.  
 
5. Verslag uit de Culturele Raad  

Vroeger vergaderde de Deelculturele Raad ongeveer drie maal per jaar. Voortaan zal de Deelculturele Raad vergaderen 
om 19 uur voor de dorpsraadvergadering van 20 uur in de maanden februari, april, juni, augustus en oktober. Eventuele 
grote projecten kunnen dan ook makkelijk toegelicht worden in de dorpsraad. Over de inplanting van de beelden in 
Belseledorp zal pas gesproken worden wanneer de werken af zijn.  
 
6. Verslag uit de Milieuraad  

In de Kleemstraat, Gouden Leeuwstraat en de Eikenlaan is er een bermvervuiling met bierblikjes en plastic zakjes met 
huishoudelijk afval vastgesteld. Dit soort vervuiling wordt best gemeld aan de groendienst. Er is een convenant 
afgesloten met het Vlaams Gewest. Stramin heeft adviezen geformuleerd die nog moeten voorgelgd worden aan het 
schepencollege en de aan de gemeenteraad.  
 
7. Verslag uit de Sportraad  

De subsidies zijn uitgereikt. Iedere vereniging die met een goed ingevuld formulier subsidies gevraagd heeft, heeft er 
gekregen.  
 
8. Verslag uit de Jeugdraad  

Het skatemateriaal dat is aangekocht voor de 11.11.11-jaarmarkt van 2004 staat gratis ter beschikking van de jeugd. Wat 
beteft een permanente skate-infrastructuur wordt dit per deelgemeente bekeken. De infrastructuur voor Nieuwkerken is 
door de gemeenteraad goedgekeurd.  
 
9. Verslag Werkgroep Water  

Er komt een zware periode aan. Vlaanderen is opgedeeld in stroomgebieden: 6 bekkens en 24 deelbekkens waarvan 3 in 
Sint-Niklaas, waarvoor een openbaar onderzoek loopt.  
 
10. Verslag werking comité Hoge Bokstraat  

Op zaterdag 8 januari is er een ludieke actie geweest met 3 huifkarren, die met slogans traag door de Hoge Bokstraat 
reden. Wat betreft de doortrekking van de N41 is er nog geen duidelijk standpunt van de overheid gekend. De 
doortrekking van de N41 behoort niet tot de prioriteiten van minister Kris Peeters, zodat deze allicht de eerste 5 jaar niet 
zal (kunnen) gerealiseerd worden. Ook de problemen over het zuidelijk deel van N41 tussen Aalst, Dendermonde en 
Hamme zouden hierbij een rol kunnen spelen. Er moet gezocht worden naar alternatieven als de doortrekking van de N41 
niet doorgaat, zeker nu Haasdonk zwaar verkeer wil verbieden en dardoor dus via Belsele en Sint-Niklaas wil sturen. Op 
termijn zou ook het op- en afrittencomplex van Haasdonk gesloten worden. Het comité is tevreden over de geplande 
werken die de trillingen moeten verminderen.  
 
11. Allerlei  

Het zingen van driekoningenliederen ten voordele van Tsunami op 8 januari heeft in Belseledorp 564 EUR en in de Hoge 
Bokstraat 150 EUR opgeleverd.  
 
De aanwezigen op de dorpsraadvergadering danken huisbrouwerij Boelens en bakkerij Hermans voor de tijdens deze 
nieuwjaarsvergadering aangeboden drank en belegde broodjes. 


