
Verslag van de vergadering van 14 november 2005 

Aanwezig: Alphonsine Vercauteren, André Raes, André Weyn, Annemie Charlier, Arthur De Tender, Bart Helderweirdt, Camiel De 
Vooght, Christine Meert, Julien Ghesquière, Lieven De Maertelaere, Lisette Vercauteren, Luk Huys, Omer Burm, Patrick De Tender, 
Robert Dullaert, Roger De Roeck, Staf Lerno, Stany De Bleser.  
voor het stadsbestuur: Roger Van den Hende.  
Pers: Sylvain Luyckx, Guy Van Vliet.  
 
1.Verslag laatste Deelcultuurraad (DCR) en toestand zittribune in De Klavers  

Walter Vermeulen (fotokring Balder) is verkozen als de nieuwe secretaris.  
Op zaterdag 1 en zondag 2 juli 2006 wordt als openingsactiviteit van de Vlaamse 11 -daagse een tentoonstelling gepland onder het 
thema Erfgoed en Heemkunde met medewerking van fotokring Balder en Heemkring Baudeloo. De DCR doet een oproep aan de 
verenigingen om zich actief in te zetten tijdens de jaarmarkt van 2006.  
De DCR stelt vast dat het houten raamwerk van het gemeentehuis een likje verf heeft gekregen. De DCR betreurt dat er geen overleg 
is geweest over de afwerking van Belseledorp: het bushokje verstoort het zicht op de dorpspomp, de nabij de kerk geplaatste granieten 
banken en tafels worden als bombastisch ervaren. Naar aanleiding van de sluiting van de bibliotheek in Puivelde, vraagt de DCR een 
oplossing te zoeken om de openbare dienstverlening (bib, vuilniszakken, postzegels,..) in Puivelde te verzekeren.  
De polyvalente zaal van De Klavers: Buiten nieuwe gordijnen zijn er in deze zaal geen investeringen gedaan. Het heeft een lange tijd 
geduurd vooraleer de defecte TL-lampen werden vervangen. De podiumverlichting en de geluidsinstallatie hebben onvoldoende 
mogelijkheden. Het dit jaar ingevoerd verbod tot het plaatsen van de zittribune zou gestoeld zijn op twee redenen: de onveiligheid 
ervan en de te hoge kostprijs om ze te plaatsen. Nochtans blijkt het plaatsen van dezelfde zittribune in de zaal van SYNTRA geen 
probleem te vormen. Tijdens een overleg over de problematiek op 7 november 2005 is er afgesproken dat de verenigingen die de 
tribune willen gebruiken een afgevaardigde naar een stewardopleiding zullen sturen. Zij zullen er leren op een veilige manier de zaal 
te evacueren en eerste zorgen bij ongeval toe te dienen. Op de raad van bestuur van het Cultureel Centrum is er afgesproken dat de 
zittribune als proef terug zal opgesteld worden bij de eerste toneelopvoering van de KWB in 2006. Het is spijtig dat men 10 maanden 
heeft moeten wachten op een overlegvergadering. Er wordt opgemerkt dat de zittribune op de oorspronkelijke plannen van De Klavers 
vermeld stond, maar dat zij om besparingsredenen werd geschrapt. Ook zouden slechts de helft van de stopcontacten te gebruiken 
zijn.  
 
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering  

Geen opmerkingen.  
 
3. Briefwisseling  

- Uitgaande:  
e-mail van 11 nov 2005 naar minister Kris Peeters met Brief over de verbetering van de verkeersveiligheid op de N70 in Belsele  
e-mail van 11 nov 2005 naar stadsbestuur met Brief van Werkgroep Water over het onderhoud, de maatregelen tegen wateroverlast en 
tegen verontreiniging van de Belselebeek.  
- Inkomende:  
e-mail van 12 okt 2005 van Omer Burm over subsidieaanvragen  
e-mail van 27 okt 2005 van Omer Burm over de inrichting van de Belselebeek te Belsele  
e-mail van 03 nov 2005 van Omer Burm over de Belselebeek  
e-mail van 14 nov 2005 van Hans Troch over activiteiten die op het programma staan  
e-mail van 13 nov 2005 van Gery Smet over het verslag van de dorpsraad van 10 oktober 2005 - rechtzetting  
 
4. Verkeersveiligheid in Belseledorp  

Op 21 oktober 2005 om 14 uur is er op het stadhuis vergaderd over de veiligheid op het kruispunt Belseledorp - Sint-Andriesstraat - 
Rozenlaan - Hulstendreef. Er is een eensgezindheid dat de huidige inrichting van het kruispunt onvoldoende veilig is voor fietsers. 
Vaststellingen:  
- Bij gebrek aan een duidelijk niveauverschil in het wegdek mist de aangelegde verkeerstafel het vooropgestelde snelheidsremmend 
effect. Als de verkeerstafel door middel van prefabelementen - zoals in de Kerkstraat - zou uitgevoerd geweest zijn, dan zou de 
verkeerstafel waarschijnlijk wel het beoogde snelheidremmend effect hebben gehad.  
- Voor de fietsers zijn op de voorrangsweg Rozenlaan-Hulstrendreef geen oversteekstroken voorzien, zodat de fietsers het kruispunt in 
alle richtingen oversteken.  
- Veel autobestuurders die vanuit de Rozenlaan naar Belseledorp rijden, doen dit dikwijls aan een te hoge snelheid en dikwijls zonder 
rekening te houden met de fietsers op het fietspad of met de voetgangers op het zebrapad die ze hierbij kruisen. Zodra de bomen in 
Belseledorp zullen zijn aangebracht, verwacht men een visuele versmalling van Belseledorp en een snelheidsmatiging van de wagens.  
Er zullen oranje borden geplaatst worden om de veranderde verkeerssituatie te onderstrepen. Om de verkeerstafel te accentueren stelt 
men voor een groene coating aan te brengen op het kruispunt. Oversteekstroken voor de fietsers zullen in rode coating worden 
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uitgevoerd.  
De fietsers die van Belseledorp naar de Sint -Andriesstraat rijden, zullen dan nog steeds tweemaal de voorrangsweg Hulstendreef-
Rozenlaan moeten oversteken. Als op het fietspad in de buitenbocht tussen de Rozenlaan en de Hulstendreef dubbelrichting verkeer 
zou toegelaten worden - zoals in de buitenbocht tussen de Hoge Bokstraat en de Valk - dan zouden de fietsers via dit fietspad - dat 
voorrang geniet - van Belseledorp naar de Sint-Andriesstraat kunnen rijden.  
Er hebben zich al meerdere ongevallen voorgedaan met blikschade ter hoogte van de haakse parkeerplaatsen vanaf de kerk tot aan het 
gemeentehuis. Nu de Kasteeldreef en het Hof van Belsele zone 30 zijn geworden en de rijrichting in Hof van Belsele tussen de kerk 
en het postgebouw is omgedraaid, wordt aangedrongen om de fietsers toe te laten in beide richtingen te rijden in de 
enkelrichtingsstraten van de driehoek gevormd door de straten Hof van Belsele en de Kasteeldreef.  
Positief nieuws:  
- de parking ter hoogte van het vroegere terrein van de Sint-Sebastiaanschutters naast de parking van De Klavers kan vanaf nu 
gebruikt worden. Oprijden gebeurt vanaf de Sint-Andriesstraat, uitrijden gebeurt langs de parking van De Klavers.  
- voor de parkeerplaatsen in Belseledorp ter hoogte van het postgebouw moet voortaan een parkeerschijf gebruikt worden: door 
langparkeerders op deze plaats te bannen komt er plaats vrij voor autobestuurders die even willen stoppen om een brief te posten.  
 
5. Verkeersveiligheid rond N70 in Belsele  

Er werd bij de Afdeling Wegen en Verkeer - Oost-Vlaanderen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap een dossier opgestart 
over het kruispunt N70-Hulstendreef. Hierbij worden ongevallenstatistieken opgevraagd en zullen verkeerstellingen gebeuren. 
Eenmaal deze gegevens verzameld zijn, zal het dossier worden voorgelegd aan de Provinciale Vergadering voor Verkeer (PCV). De 
dorpsraad heeft er bij het stadsbestuur op aangedrongen om op deze vergadering met een afvaardiging aanwezig te zijn.  
Positief nieuws:  
- De Malpertuuslaan en de Hulstendreef zijn nu opgenomen in de uitgebreide zone 50 van Belsele.  
- De verbleekte verkeersborden in de Malpertuuslaan en de Hulstendreef zijn vervangen.  
 
6. Verslag werking actiecomit é Hoge Bokstraat  

De renovatiewerken aan de Hoge Bokstraat lopen naar hun einde. De wegfunderingen ter hoogte van de weggenomen asverschuivers 
zijn aangebracht. De kantstroken en de boordstenen in de omgeving van de straatkolken zijn bijgewerkt. De bestaande toplaag zal 
volgende week worden afgefreesd en direct daarna zal de nieuwe toplaag worden aangebracht. Aan voet- en fietspaden zullen de 
hoogst nodige herstellingen gebeuren. Ter hoogte van de Watermolenstraat, kant Valk, zal het zebrapad worden aangebracht. Men 
wacht nog op het definitieve signalisatieplan om over te gaan tot het bestellen van de signalisatie. Tegen eind van december 2005 
zouden de werken achter de rug moeten zijn.  
 
7. Belsele in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Sint-Niklaas  

Op woensdag 26 oktober 2005 om 19.30 uur heeft er in de trouwzaal van het stadhuis een informatie - en inspraakvergadering 
plaatsgehad over het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Sint-Niklaas. Dit plan geeft geen details over individuele percelen. 
Het is wel de eerste voorwaarde voor de stad Sint-Niklaas om als lokaal bestuur volledig ontvoogd te worden op het vlak van het 
vergunningenbeleid. Het decreet op de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999 voorziet immers een belangrijke rol voor de steden en 
gemeenten: zij zullen zélf kunnen instaan voor het vergunningenbeleid, indien ze aan vijf voorwaarden voldoen:  
1. beschikken over een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan;  
2. beschikken over een gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar;  
3. beschikken over een plannenregister;  
4. beschikken over een vergunningenregister;  
5. beschikken over een register van de onbebouwde percelen.  
Totaal nieuwe verkavelingen zullen moeten gepaard gaan met een Ruimtelijk Uitvoeringsplan Plan (RUP).  
Enerzijds houdt deze werkwijze voordelen in wat betreft de snelheid waarmee vergunningen kunnen worden verleend. Anderzijds 
houdt dit grote gevaren in dat gewiekste projectontwikkelaars deze vereenvoudigde procedure gebruiken om nieuwe bouwwerken op 
te trekken die niet passen in hun omgeving. Voorbeelden van praktijken die best kunnen voorkomen worden zijn de laatste jaren 
opgedoken in Belsele: In de Kasteeldreef zijn op kavels waar éénlagige eensgezinswoningen zijn afgebroken, drielagige 
appartementen met erker opgetrokken, zonder dat de rooilijn werd herzien. De rooilijn voor de woningen vlak naast deze 
appartementen lag nochtans 5 meter verder. De percelen van deze appartementen - die grenzen aan de Belselebeek - zijn volledig 
ingenomen door gebouwen en door de weg naar de - bij de Belselebeek gelegen - garages. Ook in de Koutermolenstraat en in de 
Gavermolenstraat zijn er recentelijk appartementsgebouwen opgetrokken die de buurt buitensporig verdichten.  
 
8. Verslag werkgroep water  

In een brief van 11 november 2005 aan het stadsbestuur is de vraag naar de onderhoudsplannen voor de Belselebeek herhaald, is 
gewezen op de vervuiling van beekloop 52 en is gevraagd of het bufferbekken ter hoogte van Waterschoot nog echt nodig is.  
 
9. Activiteiten in de kerst- en eindejaarsperiode in Belsele  

- vrijdag 16 december 2005: jaarlijks kerstconcert van het Sint-Gregoriuskoor.  
- zaterdag 17 december 2005: kerstmarkt georganiseerd door UNIZO-Belsele  
 
10. Nieuws uit de milieuraad  

De informatievergadering over het Gemeentelijk Milieubeleidsplan van Sint-Niklaas gaat door in de trouwzaal van het stadhuis op 22 
november 2005 om 20 uur.  
 
11. Varia  

Naast de kerk zijn door de stadsdiensten tijdelijke informatieborden geplaatst om verenigingsactiviteiten bekend te maken. Omdat de 
palen voor deze borden in de grond geslagen zijn op de plaats waar de nieuwe stookolietank is geplaatst, wordt gevreesd dat deze 
palen de nieuwe tank zouden kunnen beschadigen. 


