
Verslag van de vergadering van 14 februari 2005 

Aanwezig: Alfons Stremersch, Alphonsine Vercauteren, André Raes, André Weyn, Arnold Vandermeulen, Arthur De 
Tender, Bart Helderweirdt, Camiel De Vooght, Christine Meert, Dirk Van der Speeten, Firmin De Beleyr, Guido 
Stevens, Julien Ghesquière, Lisette Vercauteren, Luk Huys, Matthias Weijters, Patrick De Tender, Roger De Roeck, Staf 
Lerno, Stany De Bleser, Theo Vervondel, Walter Vermeulen.  
Pers: Guy Van Vliet, Sylvain Luyckx.  
 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering  

"De doortrekking van de N41 behoort niet tot de prioriteiten van minister Kris Peeters" is gezegd omdat deze werken niet 
voorkomen in de beleidsnota van deze minister.  
 
2. Briefwisseling  

Uitgaande:  
- e-mail van 17 januari 2005 aan het schepencollege over de voorzieningen in Belseledorp. Nog geen reactie.  
Inkomende:  
- brief van 27 januari 2005 van schepen Urbain Vercauteren over de verharding van de parking aan de Sint-Andriesstraat 
met steenslag.  
 
3. Bespreking ruimtelijke structuur van Belsele binnen gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Sint-Niklaas  

Het plan bestaat momenteel uit een document van 320 pagina's met 40 kaartjes. Een aantal adviesgroepen zoals de 
Jeugdraad en STRAMIN is gevraagd een pre-advies te geven dat zal besproken worden in de vergadering van de 
Gemeentelijke Comissie voor Ruimtelijke Ordenining (GECOLO) op 10 maart 2005. Omdat nog heel wat gemeenten 
achter lopen met de uitwerking van hun Gemeentelijk Structuur Plan (GSP) is bij decreet beslist dat het pas tegen 2007 
moet afgerond zijn. Voor Sint -Niklaas blijft waarschijnlijk de ambitie om het GSP tegen eind 2005 rond te krijgen. Het 
plan is nog vrij slordig. Het Sint -Andriesbosje werd niet vermeld. De wegels van Belsele zijn niet duidelijk aangeduid. 
De drie toegangspoorten voor Belsele (kruispunt Belseledorp/N70, kruispunt Belseledorp/Hulstendreef, kruispunt 
Kerkstraat/Gavermolenstraat) zijn te weinig geaccentueerd. Voor de periode 2001-2005 zijn 3000 extra woningen 
voorzien in de kernstad en 300 extra woningen in het buitengebied. In de periode 2001 -2004 is het aantal woningen in 
Belsele alleen al gestegen van 3500 naar 3780. Het aansnijden van oude "politieke" verkavelingen in meersen in het 
buitengebied gaat voorbij aan de doelstellingen van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Met het gebied tussen 
Heiakker en de spoorweg en de site van Van Remoortel die vrijkomt na de verhuis van het bedrijf naar de KMO zone 
Schoonhoudt is geen rekening gehouden. Met meerdere appartementen die een eensgezinswoning vervangen (zoals in 
Hof Van Belsele en in de Eindestraat) is geen rekening gehouden. Aan de locatie van KMO zone Schoonhoudt worden 
nog 491 woningen gekoppeld. In het gebied tussen Hulstendreef, N70 en Belseledorp wordt een recreatiegebied van 6 ha 
voorzien. Op deze plaats was oorspronkelijk de sporthal gepland. Omdat dit gebied te drassig is, heeft men de sporthal 
uiteindelijk in de Sint-Andriesstraat gebouwd. Het beoogde recreatiegebied is te drassig om als speelterrein door 
jeugdverenigingen gebruikt te worden. De jeugdverenigingen zijn nog steeds op zoek naar een speelterrein of een 
speelbos dat niet te ver van hun lokalen ligt. De percelen langs de Rozenlaan en de Hulstendreef, waar al 
bouwvergunningen voor zijn toegekend, zijn nog ingekleurd als landbouwzone. Het grasplein achter sporthal De Klavers 
zou als speelterrein voor de jeugdverenigingen kunnen gebruikt worden, maar zou vaak drassig zijn en ligt te ver 
verwijderd van de lokalen van de jeugdverenigingen.  
 
4. Verslag werfvergadering herinrichting Belseledorp  

Fase1B (aanpassingen tussen Kasteeldreef en café Oude Zwaan) is in uitvoering. Momenteel stopt het fietspad aan café 
de Oude Zwaan. Om de veiligheid op het kruispunt voor de fietsers te verhogen, zal het fietspad doorgetrokken worden 
tot voorbij de Kerkstraat. Hoewel het kruispunt Belseledorp-Kerkstraat in een zone 30 ligt, zullen er toch zebrapaden 
worden aangelegd. Verwacht wordt dat Fases 2A, 2B en 2C zullen klaar zijn tegen eind maart 2005, zoals gepland. De 
aannemer was verrast door de omvang van de muren van het oud kerkhof. De waterleiding aan de vroegere Schoolstraat 
heeft meer problemen opgeleverd dan voorzien. De meeste aanwezigen op de dorpsraad zijn zeer tevreden over de 
aanpak van de aannemer. De voetpaden worden goed terug dichtgelegd. Bij de boringen nabij de pastorij waren de 
garagegebruikers niet of onvoldoende verwittigd. De aanpassingen aan het kruispunt met de Kasteeldreef maken het 
moeilijk om even te stoppen om een brief te posten in het postkantoor. Een postbus nabij de kerk of het gemeentehuis 
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zou dit probleem oplossen. Hoewel de kruispunt Belseledorp-Kerkstraat al aangelegd is als een "zone 30" kruispunt, zijn 
de "zone 30" verkeersborden nog niet geplaatst. Volgens sommige aanwezigen zou men overwegen om de beuken van 
"De Vijlder" te vellen. Deze bomen zouden er niet gezond uitzien. Op de plannen voor de heraanleg van Belseledorp 
staan deze bomen als waardevol aangeduid. Een aantal aanwezigen vermoedt dat de slechte toestand van de beuken te 
wijten kan zijn aan een tekort aan water. Er wordt op gewezen dat in 2004 in de Kasteeldreef waardevolle "zieke" bomen 
geveld werden. Achteraf bleek dat deze bomen helemaal niet ziek waren. Voor de bouwpromotor stonden ze evenwel te 
dicht bij de nieuw gebouwde appartementen aan de overkant van het smal straatje. Tijdens de vergadering wordt er dan 
ook aangedrongen dat de gezondheid van de waardevolle beuken door deskundigen zou onderzocht worden.  
 
5. Verslag werking actiecomit é Hoge Bokstraat  

De vorige maand zijn er geen acties gevoerd. Het comité heeft contacten gelegd met de kabinetten van verschillende 
Vlaamse ministers en met de provincie. Er zijn ook contacten met ABLLO (vzw Actiecomité tot Beveiliging van het 
Leefmilieu op linker Schelde-oever en in het Waasland) om de violen gelijk te stemmen in verband met de problematiek 
van het toenemende verkeer als gevolg van de havenuitbreidingen op de linker Schelde-oever. Er zouden ook 
deskundigen pleiten voor een lage tunnel onder de spoorweg in de Hoge Bokstraat. Het stadsbestuur staat hier negatief 
tegenover. Er zouden ook kabels getrokken zijn om een verkeerslichten te plaatsen op het kruispunt N41 -N70.  
 
6. Nabespreking "Thuis In De Stad" stadsgesprek van 27 januari van centrumstad Sint-Niklaas  

Een tiental regelmatige aanwezigen op de dorpsraad waren aanwezig op de stadsgesprekavond van "Thuis In De Stad" 
van 27 januari. Dergelijke gespreksaanvonden gaan door in de 14 Vlaamse cemtrumsteden. De gespreksavonden zijn een 
initief van het Stedenfonds, dat als opdracht heeft de Vlaamse steden financieel te ondersteunen bij het voeren van een 
duurzaam stedenbeleid. De gespreksavond bestond uit twee delen. Het eerste deel was een presentatie "De eeuw van de 
stad - Over stadsrepublieken en rastersteden", gebaseerd op het Witboek Stedelijk Beleid en verzorgd door Chris 
Kesteloot die verbonden is aan de KUL en de ULB. Dit deel was nogal academisch en stelde vooral de grootsteden 
Antwerpen-Gent-Brussel centraal. De rol van dorpen kwam niet in het verhaal voor. De toegenomen individualisering 
van de wereld werd als een wetmatigheid voorgesteld. Het tweede deel bestond uit gesprekken in drie groepen over 6 
stellingen rond Sint-Niklaas en de nieuwe stedelijkheid. Van deze gesprekken zullen de verslagen gepubliceerd worden 
op http://www.thuisindestad.be .  
 
7. Wisselwerking Dorpsraad - Deelculturele Raad  

De Deelculturele Raad gaat functioneren als de werkgroep Cultuur van de dorpsraad. Een eerste praktisch vraag is de 
organisatie van de 11 juli viering van 2005. Deze zou doorgaan op vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 juli. Momenteel is er 
al een tentoonstelling en een guldensporenontbijt gepland.  
 
8. Verslag uit de Milieuraad  

Binnen STRAMIN wordt hard gewerkt aan de pre -adviezen op het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan.  
 
9. Verslag uit de Jeugdraad  

Binnen de jeugdraad wordt een inventaris gemaakt van de fuifzalen en de knelpunten hieromtrent. Ook het 
jongerenforum 2005 wordt voorbereid.  
 
10. Verslag uit de Sportraad  

Het stadsbestuur organiseert eind augustus - begin september 2005 een tiendaags zomerfeest dat in het teken staat van de 
opening van het nieuwe Sint-Niklaas. Hiervoor zijn o.a. de wijkploegen van de volksportfeesten van Sinaai uitgenodigd 
om deel te nemen aa volkssportwedstrijden op de Grote Markt. Aan de deelnemers van deze wedstrijden zou een gratis 
barbecue aangeboden worden. Uit Belsele zouden er geen ploegen uitgenodigd zijn.  
 
12. Allerlei  

Resultaten enqu ête "invoering zone 30" in Molenwijk door het stadbestuur:  
Er werden 314 enquêteformulieren verdeeld, waarvan 79 werden terugbezorgd. 5 antwoorden opteerden voor zone 30 in 
de schoolomgeving; 55 voor een uitgebreide zone 30; 19 voor het behoud van de huidige situatie. Gezien de geringe 
respons zal de stad zich in een eerste fase beperken tot het invoeren van zone 30 in de schoolomgeving. Voor de 
dorpsraad is de logica van deze beslissing niet duidelijk: de voorkeur van 70% van de antwoorden wordt niet gevolgd, de 
schoolomgevingen in Belsele zijn de laatsten van groot Sint-Niklaas waar nog geen zone 30 geldt, de Molenwijk en de 
wijk Mierennest zijn bij de laatste woonwijken van groot Sint-Niklaas waar nog geen zone 30 van toepassing is.  
 
Eerste wijkvergadering Belsele (Puivelde, noorden van Belsele) op 14 maart om 19.30 uur.  
De dorpsraad betreurt dat deze vergadering samenvalt met de maandelijkse dorpsraadvergadering.  
 
13. Mededelingen  

- Carwash aan De Klavers op zaterdag 26 februari van 13 tot 17 uur, een Tsunami actie door Spoor Zes  
- Wereld-ontbijt op zondag 6 maart 2005 om 8u-9u45 in Parochiecentrum van Belsele.  
- Verkoop boompjes voor "Kom op tegen Kanker" van 4 tot 20 maart 2005.  
- Oproep voor medewerkers voor werfvuilactie op zaterdag 16 april 2005. 


