
Verslag van de vergadering van 12 september 2005 

Aanwezig: Alfons Stremersch, Alphonsine Vercauteren, André Raes, André Weyn, Ann Meiresone, Bart Knapen, Camiel De Vooght, 
Carine Patfoort , François Heyrman, Geetrui Van Eetvelde, Guido Stevens, Jacques Boon, Jeroen Knapen, Jos De Meyer, Julien 
Ghesquière, Karel Van Gysel, Lieven De Maertelaere, Lisette Vercauteren, Luk Huys, Omer Burm, Patrick De Tender, Peter Baeke, 
Peter De Mol, Staf Lerno, Stany De Bleser, Veronique Vrielinck, Walter Vermeulen, Werner De Smet.  
Pers: Sylvain Luyckx.  
 
1. Verbetering van de verkeersveiligheid op de N70  

Voor de behandeling van dit punt zijn alle bewoners van de Nieuwe Baan (N70) tussen de Schoonhoudtstraat en de Arkestraat 
uitgenodigd met een afzonderlijke brief (zie http://www.belsele.be/dorpsraad/drbi050912.pdf). Uit vorige vergaderingen van de 
dorpsraad blijkt dat de dorpsraad en het stadsbestuur voor dit onderwerp op dezelfde golflengte zitten. Op de dorpsraadvergadering 
van 8 augustus 2005 heeft gemeenteraadslid Annemie Charlier gemeld dat de Afdeling Wegen en Verkeer van het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap nogmaals geen gunstig advies had verleend op de nieuwe vraag van het stadsbestuur van Sint-Niklaas voor het 
aanbrengen van markeringen op de N70 ter hoogte van de viaduct. Er werd daarom voorgesteld vanuit de dorpsraad een brief te sturen 
naar het Vlaams Gewest. Deze brief wilden we als dorpsraad niet versturen zonder de direct betrokken niet-georganiseerde bewoners 
van de N70 de kans te geven eerst hun zeg te doen.  
Van de aanwezigen van de Nieuwe Baan op de vergadering kregen we de volgende informatie:  
- Een bewoonster heeft in een e-mail van 5 september 2002 al de vraag gesteld aan het stadsbestuur om tussen de Schoonhoudtstraat 
en de Bookmolenstraat het fietspad te verbeteren en de viervaksbaan om te vormen in een drievaksbaan met tussen de twee rijstroken 
een voorsorteerstrook. Dergelijke verandering was al gerealiseerd ter hoogte van de Koningin Astridlaan in Sint-Niklaas en de 
Lokerse Baan op het grondgebied Waasmunster-Lokeren. Deze vraag is door het stadsbestuur overgenomen in een brief van 25 
september 2002 aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Deze vraag is ook door Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De 
Meyer overgenomen in een schriftelijke vraag van 4 oktober 2002 aan Vlaams Miniser van Mobiliteit en Openbare Werken Steve 
Stevaert. Zijn antwoord op deze vraag luidt dat "momenteel onderzocht wordt om de rijstrookindeling op de gewestweg N70 te 
Belsele te veranderen. Er zou overgegaan worden op 2x1 rijstroken, met in het midden een strook die dienst doet als opstelruimte. 
Daardoor wordt ook meer ruimte gecreëerd voor de fietsers. Ook de oversteekbaarheid van de N70 verbetert met deze 
rijstrookindeling. ...". De bewoonster heeft de vraag herhaald in een e-mail van 28 augustus 2003 aan het stadsbestuur. Deze vraag is 
door Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer overgenomen in een schriftelijke vraag van 11 september 2003 aan Vlaams 
Miniser van Mobiliteit en Openbare Werken Gilbert Bossuyt. Zijn antwoord op deze vraag luidt: ".. Voor het vak vanaf km 28.7 
(d.w.z. van Arkestraat tot Schoonhoudtstraat) zijn de besprekingen nog niet afgerond. In dit vak wordt ernaar gestreefd om op 
sommige plaatsen inhaalbewegingen mogelijk te houden, zodat op een reglementaire manier trage voertuigen voorbij gereden kunnen 
worden. Er wordt ook rekening gehouden met de bekommernissen van de omliggende wijk. Uiteraard blijft het de bedoeling om ook 
hier de rijstroken te versmallen en de fietsstroken tot 1.50 m te verbreden (met veiligheidsstrook). Van zodra een volledige consensus 
is bereikt, zal de hermarkering worden uitgevoerd." De bewoonster heeft de vraag nogmaals herhaald in een e-mail van 3 augustus 
2005 aan het stadsbestuur.  
- Een andere bewoonster had in een e-mail van 29 september 2002 een gelijkaardige vraag gesteld aan het kabinet van Minister 
Stevaert en aan het stadsbestuur van Sint-Niklaas (burgemeester Freddy Willockx en schepenen Urbain Vercauteren en Hunfred 
Schoeters). Het antwoord van 8 oktober 2002 van ir Henk Keymeulen van de afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen is 
eensluidend met het antwoord om de schriftelijke vraag van 4 oktober 2002 van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer.  
- Een bewoner toont aan de hand van foto's in welke slechte staat de weg zich bevindt. Hij vraagt erop aan te dringen dat de maximum 
snelheid van 70km/h gerespecteerd zou worden. Hij wijst erop dat dit de enige bebouwde strook van de N70 tussen Antwerpen en 
Gent is waar moet kunnen voorbijgestoken worden.  
- Een andere bewoner vindt het niets te veel gevraagd om de fietsstroken te verbreden tot 1,50m. Hij klaagt ook aan dat een auto hem 
vorige week nog de doorgang op het smalle fietspad versperde, waarop hij genoodzaakt was als fietser de rijbaan op te rijden.  
- Een bewoonster zegt dat schepen Gaspard Van Peteghem zou toegezegd hebben om langs de N70 een voetpad aan te leggen.  
- Meerdere bewoners zeggen dat de 2x2 rijstroken uitnodigen om sneller dan de toegestane 70km/h te rijden. Meerdere bewoners 
getuigen dat de weg er voor hun deur zeer slecht bijligt en dat zij wekelijks tot een halve emmer losgekomen asfalt samenvegen. 
Meerdere bewoners getuigen dat een motorrijder haast dagelijks rond 5 uur met veel lawaai aan een zeer hoge snelheid voorbijrijdt.  
Aan de hand van een projectie van foto's wordt meerdere problemen in de omgeving van het viaduct van de N70 over de 
Hulstendreef-Malpertuuslaan ge ïllustreerd: 1. De zichtbaarheid op de oprit N70 richting Lokeren vanuit de Hulstendreef is slecht. 2. 
Onder de viaduct van de N70 in de Hulstendreef, in de bocht van de Malpertuuslaan en op de Nieuwe Baan naast de viaduct mag 90 
km/h gereden worden. Op de N70 is dit 70km/h. 3. Tussen de Schoonhoudtstraat (km27.3) en de Arkestraat (km28.8) beschikt de N70 
over 2x2 rijstroken en ligt het smalle fietspad er slecht bij.  
De secretaris en de moderator van de dorpsraad en een bewoonster van de Nieuwe Baan zullen de dorpsraad vertegenwoordigen op de 
vergadering over het onderwerp van 20 september 2005 op het stadhuis in het kabinet van schepen Urbain Vercauteren, waarop ook 
de dienst Administratie Wegen en Verkeer van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap zal vertegenwoordigd zijn.  
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2. Verkeerssituatie in Belseledorp en omgeving na de werken  
Een uur na de openstelling van kruispunt Belseledorp -Hulstendreef op vrijdag 9 september 2005, was het in Belseledorp al zeer druk. 
Zaterdag 10 september 2005 vormde zich al een file in Belseledorp voor het kruispunt met de Kerkstraat. De rijrichting van het 
straatje Hof Van Belsele tussen het kerkplein en de parking achter het postgebouw wordt omgekeerd: auto's zullen nu enkel in de 
richting van het kerkplein kunnen rijden, fietsers zullen in beide richtingen mogen rijden. Door het ontbreken van zebrapaden en 
andere signalisatie op het kruispunt Rozenlaan-Hulstendreef is dit kruispunt momenteel gevaarlijk voor iedere weggebruiker. Om van 
Belseledorp naar Hulstendreef te rijden dienen de bussen van De Lijn eerst naar het linker rijvak uit te wijken.  
3. Goedkeuring verslag vorige vergadering  

- Vraag bij 3. Goedkeuring verslag vorige vergadering (Opmerkingen bij 2. Nieuwe verkaveling De Vylder in Belseledorp): Hoe is de 
nieuwe verkaveling De Vylder in een zone ingekleurd als recreatiegebied te verzoenen met het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 
voor Belsele, zoals gepresenteerd op de dorpsraadvergadering van 11 januari 2005?  
- Opmerking bij 4. Zittribune in De Klavers: Over de vergadering die voor september beloofd was, is nog niets gehoord.  
- Opmerking bij 7. Uitbreiding werkgroep agenda ..: de agendacommissie is het laatste jaar niet veel samengekomen.  
- Opmerking bij 9. Nieuws uit de cultuurraad: Er wordt opgemerkt om rekening te houden met een project dat werd voorgesteld op de 
Deelcultuurraad tot het inrichten van een leersite bij de pomp, met barometer en het bijplaatsen van een arbeider-beeld.  
4. Briefwisseling  

- Uitgaande: email van 16 augustus 2005 naar Verkeerspolitie Sint-Niklaas over geregistreerde ongevallen op de N70 in Belsele 
tussen 1995 en 2005.  
- Inkomende: e-mail van 22 augustus 2005 van Jo De Cuyper met zijn toespraak bij de opening van Belseledorp.  
5. Herinrichting Belseledorp: overblijvende aandachtspunten  

Door ontbrekende stenen van het voetpad nabij de Stronkwegel in Belseledorp heeft al minstens één persoon zijn arm gebroken. Na 
het voorziene einde van de werken - en de plechtige opening van Belseledorp - van eind juli 2005, zijn er geen werfvergaderingen 
meer doorgegaan, zodat er ook geen verslag meer van kon worden uitbracht in de dorpsraad. Toch wordt voorgesteld de resterende 
werken te blijven opvolgen en mankementen te signaleren. De herstellingen die her en der nog moeten gebeuren zullen waarschijnlijk 
afgerond zijn wanneer de werken moeten opgeleverd worden. Er is nog geen informatie over de opleveringsdatum van de werken.  
6. Verslag werking actiecomit é Hoge Bokstraat  

1) De werken in de Hoge Bokstraat zijn eind augustus gestart en gaan vier maanden duren. Een afgevaardige van het comit é is 
aanwzig op de wekelijkse werfvergadering. Deze vergadering verloopt in goede samenwerking met de aannemer en het stadsbestuur. 
De bewoners worden verwittigd wanneer boordstenen gegoten worden omdat dit één week de oprit blokkeert. Er zijn nog een aantal 
open vragen: 1. Worden alle kolken vervangen? 2. De voet- en fietspaden zouden niet hersteld worden door de aannemer. Doet de 
stad dit dan zelf? Zo ja, wanneer? 3. Er zijn nog geen werken voor de waterleiding uitgevoerd. Wanneer gaan die gebeuren?  
2) Deelname aan plaatsbezoek N41 op 26 juli 2005 op initiatief van gouverneur Denys, met aanwezigen van het Vlaams Gewest, de 
provincie Oost-Vlaanderen, de stadsbesturen van Sint-Niklaas en Gent en de gemeentebesturen van Sint-Gillis-Waas en Stekene met 
als doel de leefbaarheid te verbeteren in de dorpskernen van Kemzeke, Sint-Pauwels en de Hoge Bokstraat.  
3) Er zijn verder contacten geweest met gouverneur Denys na een vergadering op het stadhuis. Een volledig dossier is nagestuurd.  
4) Er zijn contacten met Vlaams volksvertegenwoordiger Marc Cordeel die in de werkgroep/studiegroep zit voor Oost-Vlaanderen.  
5) Het comité zal het stadsbestuur interpelleren aangaande het traject dat de vrachtwagens gedurende de werken volgen?  
7. Organisatie 11.11.11-Jaarmarkt 2005  

Een aanwezige beweert dat gelden van vorige 11.11.11-jaarmarkten gestort zijn op de rekening van De Raaklijn. De moderator van de 
vergadering merkt op dat deze uitspraak een ernstige beschuldiging inhoudt en vraagt deze uitspraak met bewijzen te staven tijdens de 
volgende vergadering van de dorpsraad. De jaarmarkt voor dit jaar is zo opgevat dat verenigingen op een goedkope manier iets 
kunnen organiseren. Het voorlopig programma omvat:  
- Op dag 1 - vrijdag 11 november 2005: Grote rommelmarkt vanaf 8:30 uur; Huldiging aan het vredesmonument; Opening Kermis + 
11.11.11 animatie; 5 jaar Oxfam -wereldwinkel met koffie met rum en andere (h)eerlijke producten.  
- Op dag 2 - zaterdag 12 november 2005: Kermis + 11.11.11 animatie; 5 jaar Oxfam-wereldwinkel; Opening tentoonstelling Belseelse 
Kunstvrienden; Petanque aan de kerk; Skatepark + skateworkshops op de Kouter; Krijgskunsten in De Kouter; (Nog in 
onderhandeling: Djembé-optocht, Trampolinevollybal, Mountainbaiketocht)  
- Op dag 3 - zondag 13 november 2005: 5 jaar Oxfam-wereldwinkel; Krijgskunsten in De Kouter; Kermis + koetsen + straatacts (van 
Fata Morgana) ; Koetsenbeurs; Mosselsouper van de Chiro; Sterrenkijknacht en nachtwandeling in de Bosstraat; Open deur 't 
Pleksken?  
8. Verslag werkgroep geschiedenis en erfgoed  

Op 17 augustus 2005 is de eerste vergadering doorgegaan, ondanks meerdere afzeggingen. Oud-burgemeeser Karel Vercruyssen en 
Albert Knapen hebben tijdens deze vergadering meermaals laten blijken dat zij heel wat te vertellen hebben over Belsele uit de vorige 
eeuw dat vele jonge, nieuwe en zelfs oude Belselenaren kan interesseren. Er is al contact opgenomen met de Beeldbank Waasland en 
de Erfgoedcel Waasland om de werking van de werkgroep logistiek te ondersteunen.  
9. Winkelen in Belsele  

De spaaractie naar aanleiding van de werken in Belseledorp was zowel voor winkelend Belsele als voor de middenstand een groot 
succes. De dorpsraad roept de middenstand op nieuwe initiatieven te nemen om het winkelen in Belsele aantrekkelijker te maken.  
10. Nieuws uit de milieuraad  

Firmin De Beleyr gaat Luc Hylebos vervangen in de GECORO (GEmeentelijke COmmissie voor Ruimtelijke Ordening). Op de 
laatste vergadering van de GECORO is het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan positief geadviseerd. Dit gaat nu naar het 
schepencollege, naar de gemeenteraad en dan in openbaar onderzoek.  
11. Nieuws uit de deelcultuurraad  

De 120 aanwezigen op het Barokconcert van 11 september 2005 worden bedankt voor hun steun aan Kunst In Belsele.  
12. Varia  

Op zaterdag 15 oktober 2005 viert ABLLO (Actiecomité tot Beveiliging van het Leefmilieu op linker Schelde-oever en in het 
Waasland) zijn 35 jaar bestaan met o.a. een wandeling in de Mierennest en in de nieuwe bosaanwinsten. 


