
Verslag van de vergadering van 8 augustus 2005 

Aanwezig: Alfons Stremersch, Alphonsine Vercauteren, André Raes, André Weyn, Annemie Charlier, Arnold Vandermeulen, Arthur 
De Tender, Camiel De Vooght, Chris Van De Vyver, Christine Meert, Dirk Van der Speeten, Dora De Coninck, Eric Van Puyvelde, 
Erna Blommaert, Firmin De Beleyr, Guido Stevens, Hans Troch, Hilda De Koninck, Hugo Van der Wilt, Julien Ghesquière, Lisette 
Vercauteren, Luk Huys, Maria Grossfeld, Omer Burm, Patrick De Tender, Roger De Roeck, Rudi De Wilde, Simon Van Remoortel, 
Staf Lerno, Stany De Bleser, Sylvain Luyckx, Werner Vercauteren.  
Stadsbestuur: schepen Annemie Wauman, schepen Gaspard Van Peteghem.  
Pers: Sylvain Luyckx, Yves Vrebos.  
 
1. Voorstelling "Kunst In Belsele" met schepen Annemie Wauman en kunstenaars Hugo Van der Wilt en Dora De Coninck  

Naar aanleiding van de heraanleg van Belseledorp in 2004-2005 werd de werkgroep Kunst In Belsele opgericht om met enkele 
kunstwerken voor de kers op de taart van het vernieuwde dorp te zorgen De werkgroep stelt projecten voor die met een brede steun 
van verenigingen en geëngageerde burgers kunnen gerealiseerd worden.  
Het project 2005 -2006 omvat de volgende kunstwerken:  
- De Klokkenlapper van Koen Rossaert, een bronzen beeld van 100cm hoog dat best een plaats krijgt nabij de kerk.  
- Olympische Ringen van Hugo Van der Wilt, een kunstwerk van 270cm hoog en gemaakt van roestbestendige stalen buizen, dat op 
het grasveld voor De Klavers de functie van dit sport - en cultuurcentrum zou symboliseren.  
- Wassende Vrouwen van Dora De Coninck, een beeldengroep uit brons van 165cm hoog rond de dorpspomp, die de centrale plaats 
van de pomp in het vroegere sociale leven voorstelt.  
Dit project is - in aanwezigheid van de kunstenaars - op donderdag 28 juli 2005 voorgesteld aan schepen Annemie Wauman en op 
zaterdag 30 juli voorgesteld aan het publiek in het kader van de plechtige opening van het vernieuwde dorp. Op 11 september 2005 
wordt een Benefiet Barokconcert georganiseerd ten voordele van dit project. Een folder waarop het project wordt toegelicht zal in alle 
brievenbussen van Belsele gedeponeerd worden.  
Omdat het project kan rekenen op een voldoende draagvlak bij de bevolking bestaat bij het stadsbestuur het engagement om financiële 
middelen vrij te maken om dit project te steunen.  
Andere kunstenaars worden opgeroepen om kunstwerken en geschikte locaties voor te stellen zodat ze eventueel in toekomstige 
projecten van de werkgroep Kunst In Belsele aan bod kunnen komen. De werkgroep doet beroep op de expertise van Kunst In De Stad 
(KIDS) om de projecten zowel inhoudelijk als financiëel tot een goed einde te kunnen brengen.  
 
2. Briefwisseling  

Uitgaande:  
- email van 5 augustus 2005 naar Freddy Willockx, Gaspard Van Peteghem en Jo Decuyper met het verzoek hun toespraak van 
zaterdag 30 juli 2005 in Belseledorp te kunnen bekomen  
Inkomende:  
- e-mail van 27 juli 2005 van Jeroen Aps over de opening Belseledorp met attachment van 5 juli 2005  
- e-mail van 30 juli 2005 van François Van Hoey over Belseledorp  
- e-mails van 31 juli en 3 augustus 2005 van Firmin De Beleyr met voorstellen voor de agenda  
- e-mail van 3 augustus 2005 van Staf Lerno met voorstellen voor de agenda  
 
3. Goedkeuring verslag vorige vergadering  

- Opmerkingen bij 1. Stand van zaken herinrichting Belseledorp door burgemeester Freddy Willockx:  
De Belseelse middenstand betreurt dat ze onterecht door het stadsbestuur als ondankbare partner is afgeschilderd.  
- Opmerkingen bij 2. Nieuwe verkaveling De Vylder in Belseledorp door burgemeester Freddy Willockx:  
Het huidige ontwerp wordt bestudeerd door de diensten Ruimtelijk Ordening en Milieu van de stad Sint-Niklaas. De verkaveling kan 
pas gerealiseerd worden na de nodige bodemsanering en de opbrengst zal waarschijnlijk nodig zijn om deze sanering te betalen.  
- Opmerkingen bij 7. Verslag werkgroep water:  
de brief te sturen naar STRAMIN is bedoeld om te vragen wat voorzien wordt om de vervuiling van het afgeschafte deel van beekloop 
52 op te heffen en om te vragen wat de visie is van STRAMIN met betrekking tot ophogingen, in ’t bijzonder in de Meerskens.  
 
4. Zittribune in De Klavers  

Tot dit jaar werd er een tijdelijke zittribune in De Klavers geplaatst bij toneelopvoeringen georganiseerd door de KWB, Belseels 
Toneelgezelschap Phoenix en jeugdhuis 't Pleksken. Om veiligheidsredenen wil het stadsbestuur deze tribune vanaf dit jaar niet meer 
plaatsen. Omdat de zittribune het kijkcomfort van de toeschouwers op de achterste rijen sterk verbeterde, wordt aangedrongen op een 
alternatieve oplossing.  
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5. Herinrichting Belseledorp: dempen waterput + aandachtspunten  
- Het dempen van de waterput bleek - in tegenstelling tot wat eerst gecommuniceerd is - niet in het lastenboek van de werken voor de 
heraanleg opgenomen te zijn. De waterput zou gevuld zijn met los zand dat, indien gewenst, makkelijk kan verwijderd worden.  
- De fietssuggestiestrook volgt de buitenbocht niet op het kruispunt Belseledorp-Kerkstraat. Schepen Van Peteghem is van oordeel dat 
fietsers moeten afstappen als ze de straat willen oversteken van het kerkplein naar de Kerkstraat. Voor een zone 30 lijkt dit 
merkwaardig. Op het kruispunt met de Sint-Andriesstraat volgt het fietspad de buitenbocht wel, omdat er voldoende ruimte voor is.  
- Het stockeren van grondverzet op het plein achter de kerk was slechts tijdelijk.  
- De voetpaden ter hoogte van de Molendreef moeten nog voorzien worden van taluds voor rolstoelgebruikers.  
- Over de gevraagde brievenbus op het plein tussen de kerk en het gemeentehuis is nog geen verdere informatie beschikbaar.  
- Er wordt een vaste elektriciteitskast geplaatst op het kerkplein waarvoor wel huur maar geen keuringkosten zullen gevraagd worden.  
- Op elke verlichtingspaal in Belseledorp zou een aansluiting voorzien zijn voor het plaatsen van kerstverlichting.  
- De voetpaden in Hof Van Belsele zijn zwaar verzakt en het wegdek ligt er slecht bij. Schepen Van Peteghem stelt voor de wagens 
langs de andere kant van de straat te laten parkeren.  
- Bij de herinrichting van het kruispunt Sint-Andriesstraat, zullen ook de voetpaden en de parkeerplaatsen aan het begin van de 
Rozenlaan opnieuw worden aangelegd. De kost van deze bijkomende werken bedraagt 13560 EUR.  
- De plechtige opening van Belseledorp is pas zeer laat meegedeeld omdat het schepencollege de opening maar wou laten doorgaan 
als de asfalt in Belseledorp was aangebracht. Bij het verspreiden van deze mededelingen zou ook één en ander zijn fout gelopen.  
- Er is geen informatie wanneer de nieuwe parking in de Sint-Andriesstraat bruikbaar zal zijn.  
- Er is geen informatie waarom de zebrapaden op de kasseien geschilderd zijn en niet in witte en zwarte klinkers zijn uitvoerd.  
- Er is geen informatie of, wanneer en hoe de verkeerscirculatie in Hof Van Belsele zal gewijzigd worden.  
- De geplante bomen hebben te weinig grond zodat ze een verzamelplaats voor klein afval kunnen worden.  
 
6. Verslag werkgroep water  

De brief van 23 maart 2005 aan de burgemeester in verband met de ophogingen bij de urbanisatie van de Kasteeldreef bleef 
onbeantwoord. Op 8 juli 2005 ontving Omer Burm een brief waarin gesteld wordt dat men dacht dat er voldoende antwoord werd 
gegeven op de vergadering van 26 mei op het stadhuis, waarop hij was uitgenodigd om toelichting te geven bij brieven die door hem 
werden geschreven. Om privé briefwisseling te scheiden van briefwisseling van Werkgroep Water vraagt Omer Burm of de dorpsraad 
een vraag om antwoord tot de heer burgemeester kan richten.  
 
7. Uitbreiding werkgroep agenda en kandidaturen nieuwe moderatoren  

Julien Ghesqui ère is vanaf de start van de dorpsraad op 17 maart 2003 moderator en heeft steeds getracht neutraal te blijven tijdens de 
vergaderingen. Al meermaals is gevraagd in de dorpsraad of er personen waren die de rol van moderator wilden opnemen. Lieven De 
Maertelaere heeft toegezegd om deze rol nog dit jaar te willen vervullen. Julien Ghesquière wil vóór januari 2006 stoppen als 
moderator van de dorpsraad omdat hij meent dat dit het best is voor het voortbestaan van de dorpsraad.  
Omdat de dorpsraad niet stopt bij het afronden van de heraanleg van Belseledorp, wordt nogmaals opgeroepen om de werkgroep 
agenda te verbreden. Als men bijvoorbeeld wenst dat er een Info-Belsele tijdschrift ontstaat, dan zullen er medewerkers nodig zijn om 
de redactie ervan te verzorgen.  
 
8. Organisatie enquête onder alle Belselenaren  

Om te zorgen dat de dorpsraad de onderwerpen behandelt die de Belselenaren bezighouden, wordt er voorgesteld om een enquête 
onder alle Belselenaren te organiseren. Zonder de dorpsraad Sinaai te willen imiteren, zou deze enqu ête kunnen georganiseerd worden 
naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in 2006. De dorpsraad van Sinaai heeft in 1988, na een uitgebreide enquête, een 
nota bezorgd aan de diverse politieke partijen n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen. In 1994 heeft Dorpsraad Sinaai "Sinaai 2000 - 
Memorandum aan het stadsbestuur" gepubliceerd.  
 
9. Nieuws uit de cultuurraad,  

De verenigingen worden opgeroepen om kaarten voor het Benefiet Orgelconcert van 11 september 2005 te verspreiden.  
 
10. Nieuws uit de milieuraad  

STRAMIN heeft een positief advies uitgebracht voor de verkavelingsaanvraag Mierennest fase 2 voor 45+2 woningen en 16 
appartementen omdat er voldoende rekening gehouden werd met de opmerkingen die sedert 1992 geformuleerd zijn.  
 
11. Varia  

- De Groendienst van de stad heeft in de Molenwijk een rustbank op de verkeerde plaats neergezet.  
- UNIZO vraagt logistieke medewerking van het stadsbestuur voor de kerstmarkt van 17 december 2005. Schepen Gaspard Van 
Peteghem zegt dat het moeilijk is toezeggingen te doen omdat de 22 beschikbare tentjes ook moeten verdeeld worden onder de vele 
scholen die ook een kerstmarkt organiseren.  
- Ondanks herhaalde meldingen (op 1 mei 2004 en 13 april 2005) bij meldpunt@sint-niklaas.be van de slechte staat van de voetpaden 
in de Koning Nobellaan is er nog geen concreet vooruitzicht wanneer ook maar kleine maar dringende herstellingen zullen worden 
uitgevoerd. De lage prioriteit die aan die kleine karwei wordt toegekend steekt schril af tegen de 5 ploegen stadswerklui die uitgerust 
met 5 vrachtwagens en een kraan op 28 juli 2005 Belseledorp opruimden in het vooruitzicht van de Zonnefeestmarkt van 30 juli 2005. 
 
- In een brief van 16 juni 2005 van het stadsbestuur aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap wordt gevraagd om het verkeer 
op de N70 komende van Sint-Niklaas naar het linkse rijvak te brengen door middel van linkse verdrijvingspijlen en een 
verdringingsvak gevolgd door een volle lijn. Zodoende kan het verkeer komende van de Hulstendreef conflictvrij de N70 oprijden. In 
het antwoord van 30 juni 2005 wordt aan deze vraag geen gunstig advies gegeven. In een brief van 13 juli 2003 laat de stad weten 
zich niet akkoord te kunnen verklaren met dit antwoord. Er wordt opgemerkt dat de verbinding tussen de Hulstendreef en de N70, net 
zoals de N70 zelf, Nieuwe Baan heet, maar dat een GPS de adressen in deze straat niet vindt. Er wordt voorgesteld dat de dorpsraad 
een brief stuurt naar het Ministerie van het Vlaams Gewest. 


