
Verslag van de vergadering van 13 juni 2005 

Aanwezig: Alfons Stremersch, Alphonsine Vercauteren, André Weyn, Annemie Charlier, Arnold 
Vandermeulen, Arthur De Tender, Camiel De Vooght, Christine Meert, Davy Schuurman, Gilles Weyns, Guido 
Stevens, Jan Vercauteren, Jeannine Vercauteren, Jos De Meyer, Julien Ghesquière, Lieven De Maertelaere, 
Lisette Vercauteren, Luk Huys, Maria Grossfeld, Martine De Maere, Niels Van Damme, Omer Burm, Roger De 
Roeck, Ronny Suy, Rudi De Wilde, Stany De Bleser, Theo Vervondel, Toon De Beleyr, Werner Vercauteren, 
Wim Knapen.  
Stadsbestuur: Burgemeester Freddy Willockx, stadsingenieur Kathy David, schepen Gaspard Van Peteghem, 
schepen Jo De Cuyper.  
Pers: Guy Van Vliet, Sylvain Luyckx.  
Opmerking: Een aantal mensen, waaronder Frans Wymeersch, is de vergaderzaal binnengekomen toen de 
vergadering al begonnen was en heeft de vergaderzaal verlaten zonder hun naam te vermelden op de 
aanwezigheidslijst.  
 
1. Stand van zaken herinrichting Belseledorp door burgemeester Freddy Willockx  

In het algemeen zijn de werken tot nu toe behoorlijk verlopen. Met kleine aannemers, als deze die de werken in 
Belseledorp uitvoert, heeft men minder flexibiliteit dan met grote aannemers: een achterstand opgelopen ten 
gevolge van onvoorziene omstandigheden kan minder makkelijk worden ingelopen door de tijdelijke inzet van 
bijkomende werkkrachten. In de fasering van de werken is er tijdens de uitvoering van de werken een wijziging 
gekomen. Deze wijziging is gecommuniceerd naar de betrokken bewoners. Vandaag zijn de schepen van 
openbare werken en de stadsingenieur met de aannemer overeengekomen om de werken in juli, voor het 
bouwverlof, af te ronden, met uitzondering van de herinrichting van het kruispunt Belseledorp - Sint-
Andriesstraat - Rozenlaan - Hulstendreef. Dit kruispunt zal na het bouwverlof worden heraangelegd. Alle werken 
zullen klaar zijn voor de start van het nieuwe schooljaar op 1 september. Tijdens de dorpsraadvergadering van 
augustus zal de schepen van cultuur de artistieke omlijsting van het vernieuwde Belseledorp komen toelichten. 
De burgemeester betreurt dat de middenstand, meer bepaald de voorzitter van UNIZO, bij de vertragingen in de 
fasering van de werken onmiddellijk naar de pers is gestapt.  
De afgevaardigden van de dorpsraad en van de middenstand op de werfvergadering zijn niet gebruikt als 
"praatpaal".  
Niettegenstaande de brief van 27 januari 2005 van schepen Urbain Vercauteren over de verharding van de 
parking aan de Sint-Andriesstraat met steenslag, is dit terrein nog steeds niet te gebruiken om wagens te 
parkeren. De beschikbaarheid van deze parkeerplaatsen zou zeer welkom geweest zijn tijdens de werken in 
Belseledorp tussen de Molendreef en de Hulstendreef en tijdens de herinrichting van het kruispunt Belseledorp - 
Sint-Andriesstraat - Rozenlaan - Hulstendreef. Voor de aanleg van de parking was evenwel grondverzet vereist, 
zodat ook een bodemonderzoek noodzakelijk werd.  
Om niet-reglementair stilstaan of parkeren voor het postkantoor te vermijden, is via het stadsbestuur aan De Post 
gevraagd een brievenbus te plaatsen op het dorpsplein in de buurt van de kerk en/of het gemeentehuis. Omdat op 
deze vraag nog geen antwoord is gekomen, zal de vraag opnieuw gesteld worden tijdens het bezoek van De Post 
aan het stadsbestuur dat deze week plaats heeft.  
 
2. Nieuwe verkaveling De Vylder in Belseledorp door burgemeester Freddy Willockx  

Op termijn zullen we geconfronteerd worden met een nieuwe verkaveling van 40 tot 45 woningen achter de 
woning De Vylder (Belseledorp 58 - kadasternummer 613k). Deze verkaveling ligt in een woonzone. De 
ontsluiting van de verkaveling wordt voorzien via het steegje naast schoenwinkel De Ruyte (Belseledorp 50). Het 
stadsbestuur stelt dat het bestaande huis hierbij moet intact blijven. Voor de definitieve bouwaanvraag en het 
openbaar onderzoek komt er in september of oktober een hoorzitting over deze verkaveling. Deze privé 
verkaveling vereist een bodemsanering van het bouwterrein. Er kan eventueel een percentage voor sociale 
woningbouw opge ëist worden.  
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3. Gezondheid 'rode beuk' in Belseledorp in tuin van woning de Vylder door schepen Jo De Cuyper  
Op 2 juni 2005 heeft het stadsbestuur een gezondheidsverslag over de 'rode beuk' ontvangen van "Bosbouw Van 
Geyte" uit Hamme. Dit verslag stelt dat de boom voor 50% stam- en wortelrot is, dat de takken voor 70% dood 
zijn en dat de bladbezetting nog geen 30% bedraagt van de normale. Het volledig wortelgestel is aangetast door 
honingzwam. Het besluit van het verslag is de boom spoedig te vellen en gans het wortelgestel te laten uitfrezen 
om de strengen van de honingzwam te vernietigen. Deze strengen die ondergronds verder woekeren kunnen ook 
nog de nabije beuken aantasten. Voor een heraanplant, liefst 12 maanden wachten.  
 
4. Verslag problematiek Hoge Bokstraat door burgemeester Freddy Willockx  

De herstellingswerken aan de Hoge Bokstraat zijn toegewezen aan NV Van Broekhoven en zullen 80 werkdagen 
of 4 maanden duren. Er is een antwoord van minister Kris Peeters op de vraag naar de doortrekking van de N41 
naar het Noorden: een kleinschalige oplossing - een doortrekking tot de parallel weg van de N49 - kan nu niet. 
Een kleinschalige oplossing zal getoetst worden aan het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen dat vanaf 2007 
vernieuwd wordt. Voor een oplossing op langere termijn komt er een studie naar de noodzaak van een nieuwe 
verbinding met de E17. Voor de N403 komt er een plaatsbezoek om na te gaan of er een verbod voor zwaar 
verkeer kan ingesteld worden voor Stekene en Sint-Gillis.  
 
5. Goedkeuring verslag vorige vergadering  

Bij punt 5. Kunst in Belsele: de vermelde prijzen zijn niet definitief, de prijs voor de beelden bij de dorpspomp 
zijn voor een uitvoering in kunststof en niet voor een duurzamer uitvoering in brons.  
Bij punt 8. Verslag werking actiecomité Hoge Bokstraat: Jos De Meyer was in de hoedanigheid van Vlaams 
parlementslid - en niet als (gemeente)raadslid - aanwezig bij het bezoek van minister Kris Peeters aan deze straat. 
 
6. Briefwisseling  

Uitgaande: geen.  
Inkomende:  
- e-mail van 10 juni 2005 van Ronny Suy over spelen in de Molenwijk  
 
7. Verslag werkgroep water  

Er is nog geen antwoord op de brief aan het stadsbestuur van 23 maart 2005 over de Kasteeldreefdam in het dal 
van de Belselebeek. Op 26 april 2005 is een brief gestuurd naar het stadsbestuur over de herinrichting van 
Belseledorp en Beekloop 52. De Beekloop 52, die Belseledorp kruist nabij het kruispunt van Belseledorp met de 
Hulstendreef, is officieel al 32 jaar afgeschaft. Toch wordt er nog steeds afvalwater in geloosd door woningen en 
bedrijven gelegen in het begin van Belseledorp. Bij de aanvraag en de toekenning van verkavelingen wordt 
doorgaans nog onvoldoende rekening gehouden met het uitwerken van een goede gescheiden waterafvoer.  
De activiteiten van de werkgroep zijn te vinden op http://www.belsele.be/dorpsraad/WerkgroepWater . De 
werkgroep vraagt en krijgt de toelating van de dorpsraad om een brief te sturen naar STRAMIN over het 
ophogen van de laag gelegen gronden langs de Kasteeldreef.  
 
8. Kunst in Belsele  

De werkgroep Kunst In Belsele komt op dinsdag 28 juni samen om een dossier voor het stadsbestuur voor te 
bereiden.  
 
9. Allerlei  

Groenafval  
Er ligt groenafval op het openbaar domein in de wijk Mierennest.  
Groenafval kan afgevoerd worden naar het containerpark; als je met de fiets komt, is het gratis.  
Vier ophalingen van snoeihout per jaar vinden sommigen te weinig.  
Op zaterdag 18 juni start de jaarlijkse compostweek.  
 
11. Evenementenkalender  

Kleemse Feesten 2005 georganiseerd door JOC 't Pleksken:  
vr 15 juli om 20 uur: Grote algemene kwis  
za 16 juli om 13 uur: Kindernamiddag met speelplein BOB  
za 16 juli om 21 uur: dE fUIf met dj Vlees  
zo 17 juli om 13 uur: 2de veldvolleybaltornooi  
zo 17 juli om 17 uur: Laatste Avond-maal met optreden van Dust  
 
za 30 juli vanaf 16 uur: tweede editie van Fiësta, Salsa-dansfeest in Belseledorp 


