
Verslag van de vergadering van 9 mei 2005 

Aanwezig: Alfons Stremersch, Alphonsine Vercauteren, André Weyn, Annemie Charlier, Arnold Vandermeulen, Arthur De 
Tender, Camiel De Vooght, Christine Meert, Frans Van Steenbergen, Guido Stevens, Jos De Meyer, Julien Ghesquière, Kurt 
Jansen, Lisette Vercauteren, Manu Laureys, Neko Laureys, Staf Lerno, Stany De Bleser.  
Pers: Sylvain Luyckx.  
 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering  

Bij punt 1 is een tijdens de vergadering gemaakte opmerking niet vermeld: over gans Belsele, en in het bijzonder in de 
Populierenwijk, staan momenteel wit verkleurde verkeersborden.  
 
2. Briefwisseling  

Uitgaande:  
- e-mail van 27 april 2005 aan Telesaurus over TV programma op Canvas "De buiten is weer in".  
Inkomende:  
- e-mail van 14 april 2005 van Maria De Witte over Belseledorp  
 
4. Verslag werfvergadering herinrichting Belseledorp  

Vandaag begint Electrabel met het plaatsen van de verlichting: spots in de grond voor de kerk, verlichtingspalen van 4m aan de 
Kerk en van 7m in Belseledorp. Op 8 juni komen de foorkramers voor de kermis van 12 juni. Deze week worden er geen kasseien 
gelegd. Er resten nog 18 werkdagen tot de kermis. Tegen de koers van zaterdag 11 juni zal de rijbaan tot het gemeentehuis volledig 
in gebruik kunnen genomen worden. Wagens staan nog altijd geparkeerd in de bocht Belseledorp-Kerkstraat ondanks het 
parkeerverbodsbord. Er wordt hiervoor nog niet geverbaliseerd. Na het bouwverlof zullen op het kruispunt een aantal aanpassingen 
gebeuren: witte lijnen in het midden van de rijbaan, aanpassing fietspad in de bocht, aanbrengen van zebrapaden. Tegen de kermis 
van 12 juni zal het plein opengesteld worden op voorwaarde dat de signalisatie aanwezig is. De waterput van 12m diep en 5m 
omtrek in prachtige baksteen werd snel gedempt en het deksel en de leidingen werden direct afgevoerd.  
Tijdens de dorpsraadvergadering wordt opgemerkt dat er te gemakkelijk met nieuwe fases begonnen wordt vooraleer de vorige 
fases werden afgewerkt. Terwijl er beloofd was dat woningen maximaal 1 maand niet bereikbaar zouden zijn voor wagens, loopt 
dit nu al op tot 3 maanden. Een bewoner zegt dat hij al twee maal contact opgenomen heeft met het meldpunt van de stad om 
problemen veroorzaakt door de werken te melden, maar hierop nog geen reactie gekregen heeft. Een scheur die volgens de bewoner 
veroorzaakt is door de werken, zou volgens de aannemer zo oud zijn als de straat. Er zou nog geen reactie van het stadsbestuur zijn 
omdat alle schadeklachten zouden worden gebundeld in één dossier. Bij schade wordt de bewoner aangeraden de schade te laten 
vaststellen door de eigen verzekering, die de schadeclaim op de juridisch correcte manier kan afhandelen voor de bewoner. De 
nieuwe stookolietank die de oude beschadigde tank moet vervangen, is aangekocht en zal in augustus geleverd en geplaatst worden. 
Een bewoner merkt op dat naast zijn inrit nog een halve parkeerplaats is aangebracht, waardoor vaak voor de garagepoort 
geparkeerd wordt.  
De spaarkaartenactie, gesponsord door het stadsbestuur ter ondersteuning van de middenstand tijdens de werken, is een groot 
succes: er zijn al meer dan 140.000 spaarkaarten ingeleverd.  
 
5. Kunst in Belsele  

Momenteel zijn er 3 voorstellen voor nieuwe kunstwerken in Belsele:  
- een ontwerp voor een klokkenlappersbeeld van Koen Rossaert dat kan geplaatst worden bij de kerk  
- een ontwerp voor wassende vrouwen aan de dorpspomp van Dora Deconinck  
- een ontwerp voor olympische ringen van Hugo Vanderwildt dat kan geplaatst worden bij sporthal De Klavers  
De prijs gevraagd voor deze beelden bedraagt 16.250 EUR voor een 3/4 levensgroot klokkenlappersbeeld (25.000 EUR voor een 
levensgroot beeld), 8.000 EUR voor de beelden bij de dorpspomp, 2.500 EUR voor de olymopische ringen.  
Op het budget voor de herinrichting van Belseledorp is er geen overschot om een kunstwerk te financieren. Er wordt voorgesteld op 
zoek te gaan naar sponsoring en onder andere een orgelconcert in september te organiseren ten bate van de financiering van kunst 
in Belsele. Luc Slosse de voorzitter van Kunst In De Stad - een vereniging die kunstwerken in Sint -Niklaas laat sponsoren door 
vooral grote bedrijven waaronder de banken - zal om advies gevraagd worden bij de werking van een werkgroep Kunst in Belsele. 
Omdat er momenteel geen budget is voor kunst, wordt er in de vergadering voorgesteld tot een eenduidig advies te komen voor één 
kunstwerk, dit voor te stellen aan het stadsbestuur en daarvoor de financiering proberen rond te krijgen.  
 
6. Verslag werkgroep water  

Op 26 april 2005 is er een brief gestuurd naar het stadsbestuur over beekloop 52 die de riolering van Belseledorp kruist en de 
bevuiling van deze beekloop stroomafwaarts Belseledorp, afkomstig van bewoningen en bedrijvigheden. Op 4 mei 2005 heeft het 
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stadsbestuur hierop gereageerd. Verslagen van de vergaderingen en door de werkgroep uitgestuurde of ontvangen brieven zijn 
samengebracht op een webpagina: http://www.belsele.be/dorpsraad/WerkgroepWater .  
 
7. Openingsuren deelgemeentehuis Belsele  

Op zaterdagen moet men anderhalf uur aanschuiven om een elektronische identiteitskaart aan te vragen of af te halen. Deze 
wachttijden zouden te wijten zijn aan twee factoren: er waren problemen met de verbinding met de centrale computer van het 
ministerie van Binnenlandse zaken en ook op de drukke zaterdag voormiddag is er slechts één stadsambtenaar aanwezig.  
 
8. Verslag werking actiecomit é Hoge Bokstraat  

Op 15 maart was er een kort bezoek aan deze straat door minister Peeters in gezelschap van raadslid Jos De Meyer: Het Vlaams 
Gewest heeft de opdracht toegewezen voor de werken van de westelijke tangent: het verleggen van het rondpunt in de Tuinlaan, de 
brug over de spoorlijn, de parallelweg langs de spoorlijn met aansluiting op de Leon Scheerderslaan. Er is nog geen antwoord van 
de minister over de problematiek van deze straat. Het provinciebestuur heeft het amendement van de 3 traditionele partijen 
aangenomen betreffende de reservatiestrook voor de N41 op het Ruimtelijk Structuurplan. De bevoegde minister Mario Keulen zou 
dit evenwel terug afgevoerd hebben. Gouverneur Denys erkent dat de Hoge Bokstraat bovenlokaal, regionaal en zelfs internationaal 
vrachtverkeer te verwerken krijgt. De provincieraad van 29 maart 2005 heeft een studieopdracht uitgeschreven om de leefbaarheid 
langs de N403 en de Hoge Bokstraat in kaart te brengen en stelt als een alternatieve oplossing voor de N41 door te trekken tot de 
parallelweg langs de E34. Als er geen directe aansluiting van de N41 met de E34 wordt voorzien, ligt de bevoegdheid voor het 
dossier bij de provincie. Eensgezindheid van de gemeentebesturen Sint-Niklaas, Sint-Gillis-Waas en Stekene is hierbij evenwel 
essentieel. De start van de herstelwerken van de straat zijn uitgesteld tot september omdat de gasmaatschappij eerst nieuwe 
leidingen moet plaatsen. Bij de herstelwerken zullen de verkeerseilandjes in het midden van de rijbaan verdwijnen zodat de 
vrachtwagens niet verplicht worden voortdurend over het fietspad te rijden. Nochtans is en blijft de straat te smal om vrachtwagens 
vlot te laten kruisen. Vrachtwagens in slechts één richting toelaten zou kunnen helpen om te voorkomen dat de herstelde fietspaden 
terug snel zouden worden kapotgereden. Er wordt gesteld dat na de ingebruikname van het Deurganckdok eind 2005 elke 5 sec een 
vrachtwagen naar de E17 of de E34 zal gestuurd worden. Zonder bijkomende signalisatie en regelmatig toezicht van de 
verkeerspolitie, zal dit zeker voor extra vrachtwagentrafiek door de Hoge Bokstraat zorgen, mede veroorzaakt door het bijna 
algemeen gebruik van GPS systemen in vrachtwagens voor internationaal transport. Terzijde wordt nog opgemerkt dat wanneer de 
politieke wil aanwezig is, een dossier snel kan gedeblokkeerd worden: na vele jaren koud en warm blazen rond de oplossing van de 
fileproblemen op de N16 aan de brug van Temse is op 5 dagen beslist om een nieuwe brug te bouwen voor het verkeer richting 
Bornem.  
 
9. Verslag van de milieuraad  

Graag aandacht voor de dag van het park van 29 mei. Er wordt een beperkt bezoek aan het Groenhof mogelijk gemaakt. Inschrijven 
bij de Raaklijn op telefoonnummer 03 772 97 62 is nodig. Bij te grote belangstelling krijgen de leden van de Raaklijn voorrang.  
 
10. Allerlei  

Verstopping overdekte gracht Sint-Andriesbosje.  
Sinds enige tijd is er een ophoping van water in de hoek van het Sint-Andriesbosje waar het Sint-Andriesloopje in een rioolbuis 
verdwijnt.  
 
Speelplein Populierenwijk  
Het speelpleintje met twee basketpalen in het midden van de populierenwijk ligt er slecht bij: de asfaltlaag is oneffen en verweerd 
en vertoont veel naden waarin onkruid zich heeft genesteld. De kinderen die er met een bal spelen komen met zeer vuile handen 
thuis.  
Dit probleem is al gemeld aan het meldpunt op 21 januari 2004, maar ondertussen is de toestand nog niets verbeterd.  
 
10 Bloembakken van 1 m² in de Molenwijk en de Molendreef.  
De groendienst van de stad Sint-Niklaas heeft eind april 10 bloembakken geplaatst in de Molenwijk en in de Molendreef als 
tegemoetkoming aan de vraag van enkele bewoners naar meer groen in hun wijk. Bij het plaatsen van de bloembakken werd 
zorgvuldig te werk gegaan: bij de betrokken bewoners werd eerst aangebeld en er er werd op gelet dat de bloembakken geen 
parkeerplaatsen innamen. Ondanks de zorgvuldige ingrepen, werd door een eigenares van een huurwoning in de Molendreef 
verongelijkt gereageerd tijdens de vergadering: In de Molendreef waren er geen bomen weggenomen zoals in de Molenwijk en was 
het dus niet nodig als vervanging bloembakken te plaatsen. Bij het plaatsen van de bloembakken moesten volgens haar niet de 
bewoners maar de eigenaars van de betrokken woningen geraadpleegd worden. Volgens haar zou bij het plaatsen van de bloembak 
voor haar woning een parkeerplaats gesneuveld zijn en zou hierdoor de huurwaarde verminderd zijn.  
 
11. Evenementenkalender  

Belsele Bruist op het terrein van Syntra-CMO Hoge Kouter 1 Sint-Niklaas: 

vr 1 juli 2005 om 21.00uur Afrekeningsfuif van Studio Brussel 
za 2 juli 2005 om 20.00uur De Prehistorie Live met DJ Guy De Pré 
zo 3 juli 2005 om 20.00uur William Reven - Spark - The N.E.S.T. - Sandrine 

Kleemse Feesten 2005 georganiseerd door JOC 't Pleksken 

vr 15 juli om 20.00 uur Grote algemene kwis 
za 16 juli om 13.00 uur Kindernamiddag met speelplein BOB - om 21.00 uur dE fUIf met dj Vlees 
zo 17 juli om 13.00 uur 2de veldvolleybaltornooi   - om 17.00 uur Laatste Avond-maal met optreden van Dust 


