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1. Goedkeuring verslag vorige vergadering  

Bij puntje 3: "Het beoogde recreatiegebied is te drassig om als speelterrein door jeugdverenigingen gebruikt te worden." 
De jeugdverenigingen verkiezen een drassig speelterrein boven geen speelterrein.  
 
2. Briefwisseling  

Uitgaande: Geen  
Inkomende:  
- brief van 1 maart 2005 van dienst cultuur van Sint-Niklaas over vergoeding onkosten dorpsraad Belsele in 2005  
- e-mail van 10 maart 2005 van Chris De Meersman over de bomen van Belseledorp 58  
- e-mail van 14 maart 2005 van Herman Verschelden over de werking van het comité Hoge Bokstraat  
- e-mail van 14 maart 2005 van Davy Schuurman over de goal ter hoogte van de nieuwe afrit van het parochieplein  
 
3. Verslag bespreking ruimtelijke structuur van Belsele in de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening  

Er waren slechts 4 (pre-)adviezen ingediend en er waren vier discussiepunten:  
1. De woonproblematiek  
2. Het valeigebied in Sinaai  
3. Het Lokerse Houtland  
4. Economie en KMO-zonering  
Bij punt 1 verdedigde de bouwsector de stelling "hoe meer bouwgronden er vrij komen hoe goedkoper die worden." Deze 
stelling gaat evenwel niet op voor Belsele: sinds 1990 is er een zeer grote groei van woningen in Belsele en andere 
deelgemeenten, de prijs heeft zich vermenigvuldigd en er is geen indicatie die zegt dat de prijs van woningen en 
bouwgrond zal dalen. Om de leegstand in de stad tegen te gaan en wonen in de stedelijke kern aan te moedigen door 
goede woonprojecten te ontwikkelen, ging men akkoord dat er in de buitengebieden een rem moest komen op 
verkavelingen. Voor Belsele zou de site Van Remoortel in de Kleemstraat op korte termijn bekeken worden. Punt 2 en 3 
hadden geen betrekking op Belsele. Voor punt 4 zaten landbouw, cultuur en milieu op één golflengte: de 120 ha KMO 
zones (waarvan 10 ha in Belsele) is het absolute maximum op korte maar ook op lange termijn. Hierbij zitten de nog niet 
bouwrijpe gronden in het gebied "Winningen", de vroegere klei-ontginningsgronden van SVK. Bij dit punt werden ook 
een aantal opmerkingen geplaatst. Hoort een skate-hall thuis in een KMO zone? Horen zware KMO's niet thuis in de 
nabijheid van de haven van Antwerpen of in de nabijheid van de Schelde? Het blijft afwachten wat er uiteindelijk zal 
gewijzigd worden in het ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Waarschijnlijk zal het ontwerp GRS in 
september in openbaar onderzoek gaan.  
 
4. Verslag werfvergadering herinrichting Belseledorp  

Er is momenteel een vertraging van één week omdat tijdens het vriezen niet kon gewerkt worden. Tegen Pasen zal het 
plein voor de kerk klaar zijn. De acht linden naast de kerk gaat men zo snel mogelijk aanplanten om schade aan de wegen 
te vermijden. De overige bomen zijn eiken; er wordt gestreefd ze voor 15 april te planten. Het deksel van de 
stookolietank van 3000 l is al kapot gereden en zit te hoog. Omdat de stookolietank nog enkelwandig is en om vervuiling 
te vermijden, is besloten de tank te vervangen. Ten behoeve van de blinden wordt over een breedte van 30 cm een 
verlaging van 1 cm in het voetpad voorzien langs de gevels. De kasseien op het kruispunt met de Kerkstraat moeten nog 
gevoegd worden. Er is gevraagd de parkings voor minder-validen vlak bij het kruispunt met de Kerkstraat te voorzien. 
Na de werfvergadering van 21 febrauri 2004 om 8.30 uur zal er een plaatsbezoek zijn aan het parochieplein om na te 
gaan wat er best gebeurt met de goal ter hoogte van de nieuwe afrit.  
 
Hoewel het gerucht is verspreid dat er een kapvergunning zou verleend zijn voor het vellen van 2 beuken ter hoogte van 
Belseledorp 58, is er volgens de bevoegde schepen geen aanvraag geweest om de bomen te vellen. Hierbij wordt er op 
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gewezen dat op de plannen voor de heraanleg van Belseledorp de beuken als waardevol staan vermeld en dat er daarom 
ter hoogte van Belseledorp 58 een asverschuiving is aangebracht in het wegtracé. Bij gebrek aan onderhoud, zoals 
periodiek snoeien en verwijderen van dode takken, vallen er bij winderig weer regelmatig takken op de grond. De beuk 
die dichtst bij het hekken en de straat staat heeft bovendien te lijden onder een tekort aan water en - kwaadwillige? - 
inkervingen in de schors. Als deze bomen overeenkomstig hun waardevol en dorpszicht bepalend karakter geklasseerd 
worden, dan worden de kosten voor het snoeien en het wateronderzoek van deze bomen gedragen door de overheid.  
 
5. Verslag werkgroep water  

De werkgroep Water heeft via het stadsbestuur van de provincie Oost-Vlaanderen een antwoord van 16 janauri 2005 
ontvangen op de brief van 9 december 2004. In deze brief werd een verkeersgoot voorgesteld in Hof van Belsele om 
overtollig water van de Belselebeek te laten stromen naar de lager liggende kasteelvijver. In het antwoord werd gesteld 
dat de Bestendige Deputatie op 6 februari 2003 akkoord ging met het optrekken van meergezinswoningen met 
garageboxen mits aan de volgende voorwaarde werd voldaan: een ophoging van de percelen van ca. 50cm realiseren tot 
een peil van +15.00m TAW. De werkgroep zal op dit antwoord reageren. Hierbij zal worden gewezen op de risico's die 
verbonden zijn aan het verhogen van percelen nabij een beek. In Sinaai is de Belselebeek in het centrum in een riool 
verdwenen en heeft men de Armentruyenbeek aangelegd om de hierdoor veroorzaakte wateroverlast aan te pakken. In 
Sint-Niklaas zijn de Molenbeek en de Klapperbeek in riolen verdwenen en worden er bufferbekkens (waaronder een 
vijver van SVK) en de Nieuwe Beek ingeschakeld om de wateroverlast (zoals in de Dalstraat) in te dijken. Aan de hand 
van een profielschets wordt op de gevaren gewezen die verbonden zijn de afdamming van de Belselebeek ter hoogte van 
de Kasteeldreef. 

  
 
6. Verslag uit de Milieuraad  

Op dinsdag 19 april 2005 om 20.00 uur gaat de open jaarvergadering van STRAMIN door in Walburg.  
 
7. Verslag uit de Jeugdraad  

De jeugdraad vraagt een oplossing voor de goal op het parochieplein die in de weg staat van de nieuwe afrit.  
 
8. Verslag uit de Sportraad  

Binnenkort zal Hans Troch geen zitting meer hebben in de sportraad. Er wordt uitgekeken naar een ander lid van de 
sportraad die verslag kan uitbrengen in de dorpsraad.  
 
9. Allerlei  

Formulier uitbetaling stadstoelage voor kosten in 2005 dient ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Omdat de 
dorpsraad geen voorzitter heeft gaan de aanwezigen op de dorpsraadvergadering er mee akkoord dat de moderator van de 
dorpsraad het formulier als voorzitter zal ondertekenen.  
 
10. Mededelingen  

Bij gebrek aan vrijwilligers zal KWB Belsele dit jaar geen zwerfvuilopruimactie organiseren.  
 
De werken voor de herstelling van de Hoge Bokstraat zijn toegewezen. Ook het wegdek van de Tuinlaan tussen Valk en 
het rondpunt zal hierbij worden hersteld. De werken starten na het Paasverlof. De Langehalsbeekstraat zal dan terug open 
zijn voor doorgaand verkeer.  
 
De verkoop van boompjes voor "Kom op tegen Kanker" loopt tot 20 maart 2005.  
 
De Sterrenkijkdag gaat door op zaterdag 19 maart vanaf 13.30 uur in de Land- en Tuinbouwschool. 


