
Verslag van de vergadering van 11 april 2005 

Aanwezig: Alex De Vogel, Alfons Stremersch, Alphonsine Vercauteren, André Weyn, Annemie Charlier, Arnold 
Vandermeulen, Arthur De Tender, Camiel De Vooght, Dirk Hylebos, Dirk Van der Speeten, Eddy Vanhuffel, Eric Van 
Puyvelde, Guido Stevens, Julien Ghesquière, Lieven De Maertelaere, Lisette Vercauteren, Manu Laureys, Martine De 
Maere, Neko Laureys, Omer Burm, Patrick De Tender, Roger De Roeck, Ronny Suy, Rudi De Wilde, Staf Lerno, Stany 
De Bleser, Walter Vermeulen, Willy Rooms.  
Stadsbestuur: Schepen Jo De Cuyper, schepen Gaspard Van Peteghem.  
Politie Sint -Niklaas: Marc Peeters.  
Pers: Sylvain Luyckx.  
 
1. Verkeersveiligheid in de schoolomgevingen en in Belseledorp  

De aanleiding voor het uitnodigen van Marc Peeters, dienst verkeersbeleid politie Sint-Niklaas, op de dorpsraad was de 
verkeersveiligheid in de schoolomgevingen en meer bepaald de parkeerproblematiek. De politie van Sint-Niklaas heeft in 
de omgeving van de scholen een aantal foutparkeerders geverbaliseerd, na herhaaldelijke mondelinge en schriftelijke 
verwittigingen gedurende twee weken. Er is geverbaliseerd voor het parkeren op voetpaden en op oversteekplaatsen, 
overtredingen waarbij de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruiker in het gedrang werd gebracht. Ondanks de 
voorbeeldfunctie voor hun kinderen en kleinkinderen, blijven sommige ouders en grootouders overtredingen begaan. 
Hoewel het politietoezicht gevraagd werd door de schoolbesturen, waren deze verrast door de reacties op de 
uitgeschreven processen-verbaal. De overtredingen werden vastgesteld door de wijkagent en door het agressieteam 
vanuit een anonieme wagen. Het agressieteam kan de overtredingen filmen en kan zo de overtreders confronteren met 
wat zij fout deden.  
Tegen september 2005 zullen de schoolomgevingen ingericht zijn als zone 30. De dorpsraad dringt bij het stadsbestuur 
aan dat hierbij elektronisch gestuurde "zone 30" borden worden geplaatst in de Kerkstraat en in de Gavermolenstraat, 
zoals dit ook gebeurd is in de Hofstraat.  
Sedert enige tijd zijn er "zone 3,5 ton" verbodsborden geplaatst die zwaar verkeer uit de dorpskern moeten weren. Deze 
borden worden niet altijd gerespecteerd. Bepaalde routiers trekken zich hier niets van aan en betalen liever af en toe 50 
EUR boete als ze hierdoor hun ritten kunnen inkorten. Dit probleem wordt mede veroorzaakt door chauffeurs die zich 
laten leiden door het GPS systeem in hun vrachtwagen. Om dit soort overtreders aan te pakken zal de politie deze 
overtreders aan een grondig onderzoek onderwerpen, waarbij de vrachtwagens zullen meegenomen worden naar een 
weegbrug. Dit soort onderzoeken zal voor de vrachtvoerders heel wat tijdverlies meebrengen en hierbij zullen eventueel 
overladen vrachtwagens nog eens extra geverbaliseerd worden. De politie hoopt op deze manier hardleerse overtreders 
beter aan te pakken en ervoor te zorgen dat het nieuw aangelegde Belseledorp niet binnen de korste keren zal kapot 
gereden worden door vrachtwagens die daar niet hoeven te passeren.  
Wat de Kerkstraat betreft, heeft het aanbrengen van de fietsstroken in de richting van de school voor een merkelijke 
verbetering gezorgd voor de fietsende scholieren. Als de kinderen zonder begeleiding per fiets naar school komen 
worden ze niet langer geconfronteerd met geparkeerde wagens. Na de schooltijd moeten ze weliswaar langs de 
geparkeerde wagens rijden, maar dan gebeurt dit onder begeleiding van een leerkracht tot in Belseledorp of tot aan de 
spooroverweg. Vorig jaar heeft de werkgroep veilige schoolomgeving van de Vrije Basisschool Sint-Lutgart een voorstel 
gedaan aan het stadsbestuur om langs beide kanten van de Kerkstraat een fietspad te voorzien en hierbij het voetpad te 
versmallen. Omdat dit een zeer grote ingreep is en omdat de heraanleg van de Kerkstraat zal gebeuren in het kader van 
een rioproject, heeft het stadsbestuur de huidige oplossing met fietstroken als alternatieve oplossing doorgevoerd. Door 
het aanbrengen van de fietsstrooklijnen mag er momenteel slechts aan één zijde geparkeerd worden. Hierdoor is ook het 
parkeerverbod langs de gebouwen van supermarkt "De Belie" overbodig geworden. Het wegnemen van dit 
parkeerverbod zou bij het einde van de schooltijd meer parkeergelegenheid bieden voor de ouders die hun kinderen 
komen ophalen.  
Wat betreft de invoering van zone 30 in de Molenwijk, wil het stadsbestuur de gevolgen van de invoering van zone 30 in 
Belseledorp afwachten.  
Op de vraag naar de plaatsing van een spiegel op het kruispunt Bergstraat-Donkerstraat, zegt Marc Peeters dat men een 
slechte ervaring heeft met de plaatsing van spiegels: na de plaatsing gebeuren er doorgaans meer ongevallen dan voor de 
plaatsing.  
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2. Goedkeuring verslag vorige vergadering  
Geen opmerkingen.  
 
3. Briefwisseling  

Uitgaande: Geen  
Inkomende:  
- e-mail van 10 april 2005 van Koen Verbruggen over de werking van de werkgroep geschiedenis  
 
4. Verslag werfvergadering herinrichting Belseledorp  

Er is momenteel een vertraging van drie weken ten gevolge van één week slecht weer en het stuiten op onverwachte 
obstakels. Door het inschakelen van extra personeel zou de vertraging alsnog weggewerkt worden. Normaal zou men 
voor 30 maart de bomen planten, maar toen was de ondergrond van de tegels nog niet voldoende sterk om het gewicht 
van de vrachtwagen van de boomleverancier te dragen. Vandaag is men begonnen met het planten van de 25 jarige 
lindes. Nu zijn we in de 16de week en in de 24ste week is het kermis. Het is nog niet zeker dat dan de autoscooter zal 
kunnen geplaatst worden. De vooropgestelde einddatum van 30 juli 2005, de dag van de Zonnefeestmarkt, zou niet in het 
gedrang komen. De bewoners van Belseledorp 101 merkten na hun terugkeer van een vakantie van enkele maanden een 3 
meter hoge hoop kasseien voor de poort van de garage waarin hun wagen geparkeerd stond. Er zal de aannemer gevraagd 
worden dit probleem zo snel mogelijk op te lossen. De beschadigingen aan gevels ten gevolge van de werken worden 
best met voldoende foto's gemeld aan het stadsbestuur, de bouwheer van de werken. Er wordt gevreesd dat de 
vrijheidsboom over te weinig grond en te weining water zal beschikken om te kunnen overleven. Er wordt gevreesd voor 
een verontreiniging van de grond op het kruispunt van Belseledorp met de Rozenlaan.  
 
5. Feestelijkheden ter gelegenheid van het einde van de werken in Belseledorp  

Traditioneel wordt er bij de heraanleg van een straat door het stadsbestuur een receptie aangeboden aan de bewoners. De 
afwerking van de Grote Markt van Sint -Niklaas gaat gepaard met tal van feestelijkheden, waaronder de grote barbecue 
van zondag 28 augustus 2005. Daarom wordt door de dorpsraad de vraag gesteld wat er door het stadsbestuur voorzien is 
aan feestelijkheden bij het einde van de heraanleg van Belseledorp. Volgens schepen Van Peteghem zou er op zondag 31 
juli 2005, de dag na de Zonnefeestmarkt, een barbecue georganiseerd worden waarbij Belsele Sportief zou aangesproken 
zijn. Volgens de schepen ligt evenwel nog niets vast en zouden ook andere verenigingen mogen meedoen. Binnen de 
dorpsraad leeft de vraag of deze feestelijkheden niet beter na de zomervakantie, bijvoorbeeld in september zouden 
doorgaan zodat er meer mensen kunnen aan deelnemen, zonder dat dit meer hoeft te kosten voor het stadsbestuur.  
 
6. Verslag werkgroep water  

De brief over de Kasteeldreefdam in het dal van de Belselebeek is opgestuurd naar het stadsbestuur maar er is nog geen 
antwoord ontvangen. Er zal een brief naar het stadsbestuur gestuurd worden over Beekloop 52 die ontspringt in de wijk 
Steenwerk, Belseledorp kruist ter hoogte van Café Oud-Belsele en uitmondt in de Belselebeek. De werking van de 
werkgroep water is te volgen op een webpagina van de werkgroep: http://www.belsele.be/dorpsraad/WerkgroepWater  
Bijkomende opmerking tijdens de vergadering: de laatste maanden werden er veel nieuwe gebouwen opgetrokken langs 
de N70 maar de riolering blijft er achterwege.  
Mededeling van schepen Van Peteghem in verband met het bufferbekken ter hoogte van Waterschoot: de 
onteigeningsprocedure is ingezet, er zijn voorstellen gedaan aan de eigenaars om hun eigendommen in der minne te 
verkopen.  
 
7. Verslag uit de cultuurraad  

De deelculturele raad heeft vergaderd om 19 uur. Er is opgeroepen om samen te werken rond de 11 juli viering van 1, 2 
en 3 juli 2005. Tot nu toe hebben enkel het Davidsfonds, de Amedee Verbruggenkring en het Gregoriuskoor hun 
medewerking toegezegd. Op vrijdag 1 juli gaat er een optreden door. De overige dagen moeten nog ingevuld worden. 
Een fototentoonstelling "Belsele vroeger en nu" in samenwerking met fotokring Balder behoort tot de mogelijkheden. 
Volgens schepen Schoeters zou 12500 EUR kunnen voorzien worden voor kunstwerken in Belsele.  
Opmerking van schepen Van Peteghem: door de meerkost tengevolge van aanpassingen aan de plannen is er op het 
budget voor de heraanleg van Belseledorp geen geld voor een kunstwerk in Belseledorp. Er is nu al een bedrag van het 
budget voetpaden aangesproken om de meerwerken te kunnen betalen. Bij de besprekingen naar aanleiding van de 
opmaak van de begroting van 2006 kan hier opnieuw over gepraat worden.  
 
7. Verslag uit de milieuraad  

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

Er is vergaderd over de locatie van speelterreinen.  
 
9. Verslag uit de sportraad  

Er zal aan de voorzitter gevraagd worden om iemand naar de dorpsraad te sturen om verslag uit te brengen.  
 


