
Verslag van de vergadering van 12 december 2005 
Aanwezig: Alfons Stremersch, André Raes, André Weyn, Arthur De Tender, Camiel De Vooght, Eric Van Puyvelde, Firmin De 
Beleyr, Guido Stevens, Herman Wilssens, Julien Ghesquière, Lieven De Maertelaere, Lisette Vercauteren, Martine De Maere, 
Omer Burm, Staf Lerno, Stany De Bleser, Willy Rooms.  
Pers: Sylvain Luyckx.  
 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering  

Geen opmerkingen.  
 
2. Briefwisseling  

Uitgaande:  
- e-mail van 9 dec 2005 naar Erfgoedcel Waasland over eventuele logistieke steun voor werkgroep erfgoed  
- e-mail van 9 dec 2005 naar provincie Oost-Vlaanderen over het provinciaal fietsroutenetwerk in Belsele  
Inkomende:  
- e-mail van 14 nov 2005 van Eddy Vanhuffel over verslag van dorpsraad van oktober  
- e-mail van 21 nov 2005 van Firmin De Beleyr met brief over coördinatie bezwaarschriften GRS en MBS  
- e-mail van 4 dec 2005 van Gery Smet met brief met Programma Belsele Sportief 2006  
- e-mail van 12 dec 2005 van Hans Troch met brief over Belseledorp  
- brief van 28 nov 2005 van Freddy Willockx met antwoord op brief van 11 november 2005 van werkgroep water  
- brief van 6 dec 2005 van Jo De Cuyper met antwoord op brief van 11 november 2005 van werkgroep water  
- brief van 12 dec 2005 van Willy Rooms over grote oneffenheden in het fietspad aan de rotonde van de Tuinlaan  
 
3. Verkeersveiligheid in Belsele  

3.1 Na het einde van de werken in Belseledorp is de rijrichting in het Hof Van Belsele tussen de kerk en de post gewijzigd, met 
toelating voor fietsers om in de tegengestelde richting te rijden. Op het kaartje staan de huidige rijrichtingen aangegeven. Fietsers 
die van punt B naar punt C willen, moeten langs punt A passeren. Fietsers van van punt C naar punt A, moeten via punt B. De 
dorpsraad vraagt aan het stadsbestuur om ernstig te overwegen de fietsers in alle richtingen toe te laten. 
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3.2 De bocht Kerkstraat - Belseledorp richting Lokerse Baan wordt vaak afgesneden door vrachtwagens. Het is al meermaals 
gebeurd dat een vrachtwagen komende uit de Kerkstraat een stilstaande fietser bijna meenam in zijn afslagmaneuver naar rechts. De 
verkeersdrempel tussen voetpad en rijbaan voor de ingang van het KBC kantoor vormt een obstakel voor de fietsers die van het 
gemeentehuis naar de Eindestraat rijden. Daarom wordt gevraagd aan het stadsbestuur om ernstig te overwegen deze 
verkeersdrempel te vervangen door een paaltje, bijvoorbeeld type amsterdammer (zie foto rechts). 

 
3.3 Het college van burgemeester en schepenen heeft op 6 december 2005 beslist de uitvoering van bijkomende aanpassingwerken 
toe te wijzen aan aannemer Vangeel Wegenbouw bvba voor een totaal bedrag van 19.363,93 EUR (btw inbegrepen):  
- kruispunt Kerkstraat/Belseledorp: aanleggen van de voetgangersoversteken met witte kasseien;  
- kruispunt Rozenlaan/Belseledorp: aanbrengen van een contrasterende kunststoflaag (triflex) op de rijbaan en fietsoversteken, met 
aangepaste witte markering.  
3.4 Er is nog geen antwoord op de brief van 11 november 2005 aan Minister Peeters over de verbetering van de verkeersveiligheid 
op de N70 in Belsele.  
3.5 Er is nog geen antwoord op de e-mail van 16 augustus 2005 aan de verkeerspolitie van Sint-Niklaas over de ongevalstatistieken 
op de N70 in Belsele. Op 21 november 2005 is wel een evaluatierapport van Project N70 2002-2004 bezorgd. Dit rapport geeft 
evenwel geen specifieke informatie over de ongevallen op de N70 in Belsele.  
3.6 De problematiek van de oprit van de Hulstendreef naar de N70 wordt behandeld op de vergadering van de Provinciale Comissie 
voor Verkeersveiligheid van 15 december 2005.  
3.7 Op het fietspad aan het rondpunt van de Tuinlaan liggen 2 bulten van respectievelijk 5 cm en 8 cm ter hoogte van de verbinding 
met de toegangswegen naar de Arnhoutstraat. Deze oneffenheden zorgen voor een verraderlijke situatie voor de fietsers op dit 
fietspad.  
3.8 De vergadering heeft beslist in 2006 te starten met een werkgroep "wegen in slechte/onveilige toestand".  
 
4. Verslag werking actiecomité Hoge Bokstraat  

Op 10 oktober 2005 is bij de provincie een startvergadering doorgegaan van een leefbaarheidsonderzoek en een streefbeeldstudie 
van de N403. In het kader van deze studie zal in januari of februari 2006 een uitgebreid herkomst-bestemmingsonderzoek van het 
vrachtverkeer georganiseerd worden.  
 
5. Belsele en het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Sint-Niklaas  

De Belselenaren worden nogmaals opgeroepen hun opmerkingen op het plan in te dienen.  
 
6. Belsele en het Gemeentelijk Milieubeleidsplan van Sint-Niklaas  

De Belselenaren worden nogmaals opgeroepen hun opmerkingen op het plan in te dienen.  
 
7. Verslag werkgroep water  

Het stadsbestuur heeft geantwoord op de vragen in verband met de Belselebeek in de brief van 11 november 2005. Er zal een brief 
gestuurd worden naar gedeputeerde Ivan Verleyen om werk te maken van plannen voor de inrichting van het beekgebied van de 
Belselebeek in het centrum van Belsele.  
 
8. Evaluatie 11.11.11-jaarmarkt van 2005  

De huidige opbrengst ten voordele van 11.11.11 bedraagt 2636 EUR. Nog meer participatie vanuit het Belseelse verenigingsleven 
(zoals nu met CHIRO, A. Verbruggenkring, Kunstvrienden, Budo-kwai enz..) is welkom.  
 
9. Nieuws uit de milieuraad  

STRAMIN werkt aan zijn verslag met opmerkingen op het GRS, waarbij vooral gewezen wordt op tegenstrijdigheden. De 
boominventarisatie in Belsele is ondertussen afgerond. Er wordt een oproep gedaan om de lichtvervuiling in kaart te helpen 
brengen.  
 
10. Varia  

- vrijdag 16 december 2005: jaarlijks kerstconcert van het Sint-Gregoriuskoor.  
- zaterdag 17 december 2005: kerstmarkt georganiseerd door UNIZO-Belsele  
- donderdag 22 december 2005: vergadering van de stuurgroep van de dorpsraad 


