
Verslag van de vergadering van 10 oktober 2005 

Aanwezig: Alphonsine Vercauteren, André Raes, André Weyn, Ann Meiresone, Annemie Charlier, Arthur De Tender, Bart 
Helderweirdt, Camiel De Vooght, Christine Meert, Eddy Vanhuffel, Firmin De Beleyr, Guido Stevens, Julien Ghesqui ère, Lieve 
Driljeux, Lieven De Maertelaere, Lisette Vercauteren, Luk Huys, Omer Burm, Patrick De Tender, Robert Dullaert, Rudi De Wilde, 
Staf Lerno, Stany De Bleser, Sylvain Luyckx, Werner Vercauteren, Wim De Belie.  
Stadsbestuur: Schepen Urbain Vercauteren.  
Pers: Sylvain Luyckx, Guy Van Vliet.  
1. Verkeersveiligheid in Belsele na de werken in aanwezigheid van schepen Urbain Vercauteren  

Tijdens de behandeling van dit agendapunt werden videobeelden geprojecteerd van het verkeer op het kruispunt Belseledorp - Sint-
Andriesstraat - Rozenlaan - Hulstendreef. De beelden waren opgenomen op maandag 26 september 2005 tussen 7.45 uur en 8.15 uur. 
Het kruispunt was opengesteld voor het verkeer op vrijdag 9 september 2005, maar na ruim 2 weken waren er op het wegdek nog 
steeds geen wegmarkeringen aangebracht. De beelden toonden ettelijke verkeersovertredingen en gevaarlijke verkeerssituaties. Op 
vraag van de dorpsraad was er die ochtend ook een observatie van het kruispunt door de verkeerspolitie. Met voldoening hebben we 
kunnen vaststellen dat één dag later, op dinsdag 27 september 2005, de zebrapaden en de witte lijnen op het wegdek werden 
geschilderd. Het kruispunt werd hierdoor al heel wat overzichtelijker.  
Nochtans blijven er problemen met de inrichting van dit kruispunt:  
- Tijdens de informatievergadering over de heraanleg van Belseledorp op 23 september 2004 werd gesteld dat het kruispunt op een 
(verhoogde) verkeerstafel zou gebracht worden. In de huidige realisatie van het kruispunt is amper een verkeerstafel te herkennen 
zodat het vooropgestelde snelheidsremmend effect niet bekomen wordt. Schepen Vercauteren geeft toe dat de hellingsgraad een 
afwijking van 1,5 tot 6 cm vertoont ten opzichte van het lastenboek. De uitleg voor dit probleem is: er is geasfalteerd toen het nieuwe 
kruispunt nog moest aangelegd worden.  
- Er zijn geen fietsoversteekplaatsen aangeduid op de as Rozenlaan - Hulstendreef. De fietser blijft in het ongewisse waar en hoe hij 
het kruispunt dient over te steken.  
- Het ene zebrapad ligt ter hoogte van een uitsparing in de verhoogde middenberm. Het andere zebrapad loopt over de verhoogde 
middenberm. Deze berm vormt een onnodig obstakel voor overstekende rolstoelgebruikers.  
- De verkeersborden die de (gewijzigde) verkeerssituatie - komende uit de Rozenlaan - moeten aanduiden, worden gedeeltelijk 
verborgen door bomen en door de luifel van de bakkerswinkel.  
- Veel bestuurders die niet vertrouwd zijn de gewijzigde verkeerssituatie of deze negeren, rijden vanuit de Rozenlaan Belseledorp in 
zonder snelheid te minderen. Schepen Vercauteren verwacht dat dit probleem zal verkleinen zodra de bomen in Belseledorp nabij dit 
kruispunt in november zullen zijn aangeplant, omdat deze voor een visueel straat-versmallend effect zullen zorgen.  
Schepen Vercauteren nodigt een afvaardiging van de dorpsraad uit op een vergadering met het ontwerpbureau, de aannemer, de 
verkeerspolitie en de bevoegde ambtenaren op 21 oktober 2005 om het kruispunt te verbeteren.  
Schepen Vercauteren stelt dat het stadsbestuur en de politie alles doen om het zwaar verkeer uit Belseledorp te houden, zeker in deze 
periode van veel bietentransport.  
Wat betreft het kruispunt Belseledorp - Kerkstraat zijn de dorpsraad en schepen Vercauteren het eens dat er een duurzamer alternatief 
moet gezocht worden voor de op de kasseien geschilderde zebrapaden die na 2 maand moeten herschilderd worden.  
De parkeerplaatsen voor minder-validen in de omgeving van het dorpsplein zijn te smal en moeilijk bruikbaar.  
Schepen Vercauteren was zich er nog niet van bewust dat in de omgeving van school Gavertje Vier nog geen zone 30 borden waren 
geplaatst. Hij beloofde deze nalatigheid zo snel mogelijk recht te zetten.  
Op 20 september 2005 heeft een 3-koppige delegatie van de dorpsraad deelgenomen aan een werkvergadering van de stad Sint-
Niklaas met ir. Thomas Maes van de Administratie Wegen en Verkeer van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap over de N70 
en de plannen van de Westelijke en de Oostelijke tangent. Aan de hand van geprojecteerde foto's van het terrein, hebben wij op tal van 
gevaarlijke situaties op en rond de N70 in Belsele gewezen. Schepen Vercauteren beloofde dat de delen van de Hulstendreef en de 
Malpertuuslaan waar momenteel nog een maximum snelheid van 90 km/h geldt, zullen opgenomen worden in een ruimere zone 50.  
Schepen Vercauteren heeft met ingenieur Etienne Van Vaerenberg van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap een rondrit 
gemaakt langs Belseledorp, de Hulstendreef, de N70/Nieuwe Baan en de Vijverstraat. Deze rondrit heeft ertoe geleid dat er een 
dossier over de N70 wordt opgemaakt om voor te leggen aan de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid (PVC) in Gent.  
In het antwoord op een schriftelijke vraag van 4 oktober 2002 van Jos De Meyer om een vrijliggend fietspad te realiseren naast de 
N70, verwees toenmalig minister Steve Stevaert naar het mobiliteits- en convenantenbeleid. Dit houdt in dat de stad zelf het initiatief 
neemt voor het ontwerp en de aanleg van een fietspad langs een gewestweg en dat het Vlaams Gewest de kosten voor 80% 
terugbetaalt aan de stad. Schepen Vercauteren kent deze module, maar wijst erop dat hier een zware administratieve procedure mee 
gemoeid is die 2,5 jaar duurt.  
Schepen Vercauteren meldt ook dat de aanpassing van het kruispunt N70-Belseledorp is stilgelegd, bij gebrek aan middelen.  
2. Verslag werking actiecomit é Hoge Bokstraat  

De bewoners van de Hoge Bokstraat kunnen sinds het begin van de werken in september slapen met de ramen open. De 
middenbermen, de asverschuivers langs beide zijden van de weg en de aanpalende wegverharding zijn weggenomen. De bomen zijn 
gerooid. Nieuwe bomen zullen na de werken aangepland worden. Een gedeelte van de boordstenen en de kantstroken is uitgebroken. 

Dorpsraad Belsele 

E-mail: dorpsraad@belsele.be 

URL: www.belsele.be/dorpsraad 

Secretariaat:  Dorpsraad Belsele, p.a. Isengrimlaan 21, 9111 Belsele

Brievenbus:  "Agenda Dorpsraad Belsele", gevel oud-gemeentehuis, Belseledorp 76



Door middel van glijbekisting zijn deze opnieuw aangelegd. Met uitzondering van de bewoners van de Omloopdreef waren de 
betrokken bewoners hiervan vooraf mondeling verwittigd. De rioolkolken worden vervangen of aangepast. De meesten zullen worden 
afgedekt met een rooster met vlakke ribben onder een hoek van 45°. De plantvakken worden voorzien van een 
wortelgeleidingssysteem om te vermijden dat de wortels zich zouden verspreiden onder de wegverharding en de fiets- en voetpaden. 
De maximumsnelheid is gedurende de periode van de werken teruggebracht tot 30 km/h. De communicatie tussen bewoners, 
stadsbestuur en aannemer loopt vlot. Het comité blijft ijveren voor een verbod van doorgang voor +3,5 ton.  
3. Sluiting van het bibliotheek-uitleenpunt te Puivelde  

Het aantal uitleningen in uitleenpost Puivelde is gedaald van 2132 in 2001 naar 749 in 2004. Momenteel zijn er 25 actieve leners 
waarvan er 20 ook andere filialen en/of de hoofdbibliotheek bezoeken. In juni 2005 waren er slechts 5 bibliotheekbezoekers. De 
uitleenpost is beperkt qua ruimte en collecties en biedt weinig uitbreidingsmogelijkheden. Wanneer men rekening houdt met het zeer 
beperkte doelpubliek is het opwaarderen van de dienstverlening - die een aanzienlijke investering vraagt - niet te verantwoorden. 
Alernatieven aan bibliotheekdienstverlening - na de sluiting van het bibliotheek-uitleenpunt - zijn: de schoolkistendienst waar de 
school van Puivelde nu al gebruik van maakt, de mobiele bibliotheek die het nabijgelegen rusthuis in Sinaai aandoet, de uitleendienst 
aan huis voor minder mobiele leners en het nabijgelegen bibliotheekfiliaal in Sinaai.  
4. Goedkeuring verslag vorige vergadering  

- Opmerkingen bij 7. Organisatie 11.11.11-Jaarmarkt 2005: De penningmeester van De Raaklijn weerlegt formeel dat er ooit gelden 
voor 11.11.11 zouden overgemaakt zijn aan De Raaklijn. De verantwoordelijke van het 11.11.11-comité van Sint-Niklaas (campagnes 
1995 t.e.m. 2004) schrijft in een e-mail van 9 oktober 2005 dat hij de uitspraken of insinuaties door derden over afleiding van 
11.11.11 gelden niet kan begrijpen. Een overzicht van de financiële resultaten van de laatste drie jaar van Groot-Sint-Niklaas zijn aan 
de e-mail toegevoegd. De persoon die beweerde dat gelden van vorige 11.11.11-jaarmarkten gestort zouden zijn op de rekening van 
De Raaklijn, zegt dat ze haar uitspraken deed op basis van veronderstellingen bij het lezen van het financieel verslag van De Raaklijn 
van 2003. Ze zegt dat ze zich hierbij vergist heeft.  
5. Briefwisseling  

- Uitgaande:  
e-mail van 24 september 2005 aan Patrick De Tender over zijn vragen rond de verkaveling De Vylder  
- Inkomende:  
e-mail van 24 september 2005 van Patrick De Tender over zijn vragen rond de verkaveling De Vylder  
e-mail van 9 oktober 2005 van Peter Baltussen over verslag september 2005 opmerking 11 11 11-opbrenst  
e-mail van 9 oktober 2005 van Koen Verbruggen over de werking van de werkgroep geschiedenis  
e-mail van 10 oktober 2005 van Julien Ghesqière over het overlijden van Erik Van Daele  
e-mail van 10 oktober 2005 van Hans Troch over Belseledorp en het aanplanten van het resterende groen  
6. Flyer van de Dorpsraad met enquête in alle brievenbussen van Belsele  

De dorpsraad beslist dat een flyer eerst moet besproken worden in de dorpsraad voor hij - bij voorkeur rond nieuwjaar samen met 
nieuwjaarswensen - wordt verspreid.  
Belsele Sportief stelt voor in zijn volgende boek een blad ter beschikking te stellen voor een verslag van de activiteiten van de 
dorpsraad van het afgelopen jaar. Dit boek wordt in klein Belsele verspreid: niet in de Hoge Bokstraat en niet in Puivelde.  
7. Organisatie 11.11.11-Jaarmarkt 2005  

Het jaarmarktprogramma dat doorgaat op 11, 12, 13 en 14 november is vanaf dit jaar op een totaal andere leest geschoeid.  
De brochures met het programma van de jaarmarkt zijn handige A5 boekjes geworden, wat ook een belangrijke papierbesparing 
oplevert. Zij zullen de volgende weken in de brievenbussen van Belsele vallen.  
8. Belsele in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Sint-Niklaas  

Op woensdag 26 oktober 2005 om 19.30 uur vindt er een informatie - en inspraakvergadering plaats in de trouwzaal van het stadhuis. 
Het openbaar onderzoek loopt van 12 oktober 2005 tot 9 januari 2006.  
Een priv é-investeerder heeft zijn oog laten vallen op een terrein van 1 ha (op het kadaser gekend als 741d en 742) tussen de 
Belselebeek en schijnwerkerij De Tender gelegen langs Nieuwe Baan naast de viaduct van N70. Dit terrein is op het gewestplan 
ingekleurd als recreatiegebied en zou gebruikt worden voor de inplanting van een sauna - en thermencomplex met 125 parkeerplaatsen 
en 90.000 bezoekers per jaar. Naar de letter van de wet mag dit een gerechtvaardige inplanting zijn. Naar de intenties van de 
ruimtelijke planners is dit een oneigenlijke bestemming voor deze locatie. Zij was immers min of meer voorbehouden voor gebruik 
door de jeugd van Belsele.  
De verkaveling De Vylder ter hoogte van Belseledorp 58 (op het kadaster gekend als 613k, 624e en 625a) zou binnen een zone van 
100 m van Belseledorp liggen en 100 m breed zijn. Dit gebied zou op het gewestplan ingekleurd zijn als woongebied.  
9. Nieuws uit de cultuurraad  

Het project Kunst In Belsele zal in de cultuurraad behandeld worden. Het orgelconcert ten voordele van Kunst In Belsele heeft 168 
EUR overschot opgeleverd.  
10. Verslag werkgroep water  

Er is gedurende 4 maanden niet vergaderd. De vraag naar de onderhoudsplannen voor de Belselebeek in de brief van 23 maar 2005 
blijft onbeantwoord. De vraag zal in een nieuwe brief herhaald worden. Er is vastgesteld dat er rioolwater geloosd wordt in de vijver 
van het kasteel van het Hof van Belsele.  
11. Varia  

Op zaterdag 15 oktober 2005 om 14 uur gaat er een wandeling door in de Mierennest en in de nieuwe bosaanwinsten naar aanleiding 
van het 35 jaar bestaan van ABLLO (Actiecomit é tot Beveiliging van het Leefmilieu op Linker Schelde -oever en in het Waasland)  
Eind oktober zal de website van het ontwikkelingsproject van Jeannine De Beleyr in Akil Samdi voorgesteld worden.  
Op 4 november 2005 om 19.00 uur organiseert Belsele Sportief een bingo-avond in het Parochiecentrum.  
Op 3 december 2004 om 14.30 uur organiseert UNIZO de Sinterklaasstoet.  
Op 17 december 2005 om 16.00 uur organiseert UNIZO de kerstmarkt rond de kerk.  
Het gras dat de fietsrekken naast het bushokje in de Malpertuuslaan overwoekert, wordt blijkbaar niet gemaaid.  
Op de vraag naar het plaatsen van een postbus op het dorpsplein is nog steeds geen antwoord gekomen.  
Op de vraag naar een publiek toegankelijk Bancontact automaat is nog steeds geen antwoord gekomen. 


