
Verslag van de vergadering van 9 januari 2006 
Aanwezig: Alphonsine Vercauteren, André Elewaut, André Raes, André Weyn, Annemie Charlier, Arthur De Tender, Bernice 
Durinck, Bram Van Meirvenne, Camiel De Vooght, Erna Blommaert, Etienne Meul, Firmin De Beleyr, Gerda Van Damme, Guido 
Stevens, Jan Vercauteren, Johan Hessels, José Van Clapdurp, Julien Ghesquière, Koen Verbruggen, Lieven De Maertelaere, Lisette 
Vercauteren, Luk Huys, Maria Grossfeld, Mike Nachtegael, Niels Van Damme, Omer Burm, Patrick De Tender, Rudi De Wilde, Staf 
Lerno, Stany De Bleser, Stephaan Schelfaut, Walter Vermeulen, Werner Vercauteren.  
Pers: Sylvain Luyckx.  
 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering  

Opmerking: de foto's en het kaartje in het verslag illustreren heel goed de behandelde verkeersproblematiek.  
 
2. Briefwisseling  

Inkomend:  
- 13 dec 2005: email van Dirk Van Bellegem over het Provinciaal Fietsnetwerk  
- 16 dec 2005: persbericht van Sint-Niklaas over veiliger verkeer op N70 te Belsele vanaf voorjaar 2006  
- 23 dec 2005: verslag vergadering Provinciale Commissie Verkeersveiligheid van 15 december 2005  
- 24 dec 2005: email van Etienne Meul met resultaten bad-street-actie  
- 26 dec 2005: email van Gery Smet met nieuwjaarswensen en jaarprogramma Belsele Sportief  
- 29 dec 2005: email van Farah Aliluch met beschikbaarheid De Kouter op vergaderdata Dorpsraad Belsele  
- 02 jan 2006: email van Camiel Devooght over voetpad Bergstraat-Reinaertlaan  
- 04 jan 2006: email van Camiel De Vooght met brief over saunacomplex te Belsele  
- 04 jan 2006: email van Camiel De Vooght met brief over brandweerpost  
- 04 jan 2006: email van Erfgoedcel Waasland over logistieke steun voor de werkgroep erfgoed van de dorpsraad van Belsele  
Uitgaand:  
- 04 jan 2006: email aan Fietsersbond Sint-Niklaas over vrij liggende, brede fietspaden langs de N70 in Belsele en in groot Sint-
Niklaas  
 
3. Terugblik op de dorpsraadwerking in 2005  

Tijdens de 11 dorpsraadsvergaderingen van 2005 hebben 293 mensen hun naam op de presentielijst achtergelaten.  
Onderwerpen die in 2005 onder andere aan bod kwamen:  
- in januari: voorstelling van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan voor Belsele  
- in februari: 55 op 79 antwoorden op een bewonersenquête pleiten voor een uitgebreide zone 30 in Molenwijk, maar er verandert 
niets  
- in maart: de kapvergunning voor een beuk in Belseledorp 58 was nog niet aangevraagd, terwijl het gerucht verspreid werd dat ze al 
was toegekend  
- in april: fietspadstroken in de richting van de school in de Kerkstraat zorgen voor meer veiligheid voor de jonge fietsers op weg naar 
school  
- in mei: verkeerd parkeren in het heraangelegd dorp is schering en inslag; aan de slechte toestand van het speelplein in de 
Populierenwijk wordt niets gedaan  
- in juni: verkaveling de Vylder wordt aangekondigd; er is een toelating voor het vellen van de beuk bij de straat in Belseledorp 58 
omdat hij voor 50% stam- en wortelrot is en de takken voor 70% dood zijn; om de strengen van de honingzwam te vernietigen dient 
men gans het wortelgestel uit te frezen  
- in augustus: voorstelling 'Kunst in Belsele'; aan de slechte staat van de voetpaden in de Koning Nobellaan wordt niets gedaan  
- in sepember: bespreking verbetering verkeersveiligheid op de N70, waarbij de bewoners langs de N70 tussen Arkestraat en de 
Schoonhoudt/Vijverstraat zijn uitgenodigd  
- in oktober: bespreking verkeersveiligheid in Belseledorp, waarbij schrikwekkende videobeelden genomen op het kruispunt met de 
Hulstendreef/Sint-Andriesstraat worden getoond  
- in november: de toegelaten maximumsnelheid in Hulstendreef en Malpertuuslaan is teruggebracht van 90km/h naar 50km/h; in de 
polyvalente zaal van De Klavers mocht in 2005 geen zittribune meer geplaatst worden  
- in december: de verkeersveiligheid in de driehoek gevormd door Hof Van Belsele en Kasteelstraat voor fietsers  
Maandelijks was er ook een verslag van het actiecomité Hoge Bokstraat, een verslag van de werkgroep water en een verslag van de 
werfvergadering van de heraanleg van Belseledorp, zolang de werken gepland waren.  
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4. Vooruitblik op de dorpsraadwerking in 2006 - thematische dorpsraden  
Lieven zal vanaf deze vergadering als moderator van de dorpsraad optreden. Julien heeft vanaf het ontstaan van de dorpsraad de rol 
van moderator onbetwist en uitstekend op zich genomen. Trouw aan een ongeschreven erecode, zal hij in 2006 niet meer als 
moderator optreden om elk vermoeden van partijdigheid of belangenvermenging in dit verkiezingsjaar uit te sluiten. Omwille van 
beroepsverplichtingen, is het mogelijk dat Lieven sommige vergaderingen van de dorpsraad niet zal kunnen modereren. Daarom gaan 
we proberen een team van moderatoren samen te stellen waarop we kunnen beroep doen. Zoals tot nog toe het geval is, brengt een 
afgevaardigde van een werkgroep verslag uit over de werking ervan. Naast verslag uit de cultuurraad, de milieuraad, de jeugdraad en 
de sportraad, zullen we vanaf 2006 ook verslag uit de gemeenteraad op de agenda plaatsen.  
Binnen de stuurgroep zullen we overleggen om de werking van de dorpsraad en het functioneren van de werkgroepen nog te 
verbeteren. Om een breed scala van onderwerpen aan bod te laten komen zullen we elke maand een verschillend thema vooraan 
plaatsen. Thema's die we dit jaar willen behandelen, zijn: Ruimtelijke ordening, Veiligheid in al zijn aspecten, Sport- en 
speelterreinen, Senioren in Belsele, Wijkwerking,...  
Ook zullen we proberen werkgroepen een belangrijker inbreng te laten hebben rond volgende thema's: Pijnpunten op de wegen, 
Erfgoed(dag), Mobiliteit, Dorpsverfraaiing, Externe betrekkingen (overheid, andere dorpsraden,..), Internet in dienst van de 
Belselenaren, ..  
 
5. Overleg tussen de dorpsraden van Sinaai, Belsele en Nieuwkerken  

De afgevaardigden van de dorpsraad van Sinaai wijzen erop dat zij dit jaar 30 jaar bestaan en kleiner gestart zijn. Zij vinden het goed 
om af en toe eens samen te komen om enerzijds van mekaar te kunnen leren, maar ook om te overleggen over gemeenschappelijke 
problematieken als Schrijberg en Duizend Appels.  
Mike Nachtegael, ook een Sinaainaar en voor de eerste maal aanwezig op de dorpsraad van Belsele, wijst erop dat hij aanwezig is als 
voorzitter van SP-A-Sint-Niklaas. Hij zegt in de werking van de dorpsraden te geloven, maar voelt zich toch geroepen om over de 
"neutrale communicatie naar buiten toe" te moeten komen waken.  
 
6. Aanleg van goede fietspaden langs de N70 in Belsele en in groot Sint-Niklaas  

Tijdens de vergadering van de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid van 15 december 2005 is toegezegd de fietspaden langs de 
N70 tussen Arkestraat en de Schoonhoudt/Vijverstraat te verbreden tot 1,75 meter. Op voorstel van Peter De Backer, afdelingshoofd 
wegen verkeer Oost-Vlaanderen, start de stad Sint-Niklaas een module 13 - aanleg van goede fietpaden langs gewestwegen, 
gefinancierd door het gewest - om de fietspaden globaal aan te pakken. We hebben de stadsdiensten uitdrukkelijk gevraagd de 
dorpsraden en de fietsersbond Sint-Niklaas actief te betrekken bij het ontwerpen van een streefbeeld voor vrij liggende, brede 
fietspaden langs de N70 in Belsele en in groot Sint-Niklaas.  
 
7. Open aandachtspunten opgebracht tijdens de dorpsraadvergaderingen  

- Zwerfvuil - opruimactie: bij gebrek aan blijvend resultaat zal KWB-Belsele in 2006 geen opruimactie meer organiseren  
- Informatieverstrekking inbraakpreventie: zal worden behandeld tijdens de themavergadering veiligheid  
- Planning activiteiten Belseelse verenigingen  
- Overdekt petanqueterrein  
- Werkgoep dorspverfraaiing  
- Communicatie van dorpsraad naar bevolking - Info-Belsele; Info-Sinaai bestaat 35 jaar en verschijnt 4 maal per jaar. De meeste 
artikelen worden ingezonden door de verenigingen, die ook hun activiteiten aankondigen. De katern van heemkring de Dissel, die 
sedert enige tijd aan Info-Sinaai is toegevoegd, geeft een belangrijke meerwaarde aan het blad. Het papier wordt door de stad ter 
beschikking gesteld. De opbrengst van de opgenomen reclame dekt de drukkosten.  
- Bancontactautomaat in Belsele: Banksys heeft zijn geldautomaten verkocht, self-bank-terminals zullen op termijn opengesteld 
worden voor niet-klanten  
- Verbetering aansluiting Hulstendreef op Nieuwe Baan  
- Mindervalidenlift in oud-gemeentehuis: op de begroting van 2006 is er geen geld meer voor voorzien  
- Aansluitpunten kerstverlichting  
- Wegfrezen strengen zieke beuk  
- Parkeren voor de cafés  
- Banken en tafels op het dorpsplein  
- Postbus op het dorpsplein  
- Vrijheidsboom zonder bank  
- Onderhoud fietspaden: bv. na sneeuwval liggen in Schrijberg de fietspaden op het grondgebied Waasmunster er snel sneeuwvrij bij, 
terwijl op de fietspaden op het grondgebied Sint-Niklaas de sneeuw niet opgeruimd wordt  
 
8. Nieuws uit de cultuurraad  

Dirk Van der Speeten en Luk Huys zullen Guido Stevens vervangen als afgevaardigde van Belsele in de Cultuurraad van Sint-
Niklaas. In het weekend van 1 en 2 juli opent Belsele de 11-juli tiendaagse van Sint-Niklaas in het Parochiecentrum. 'Kunst in Belsele' 
ontvangt als 'culturele vereniging' een starttoelage van 1.250 EUR.  
 
9. Nieuws uit de milieuraad  

De laatste maanden van 2005 is er binnen STRAMIN nog hard gewerkt om bijkomende adviezen uit te brengen op het Gemeentelijk 
Milieubleidsplan en op het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Sint-Niklaas. Er zal gestart worden met het inventariseren van 
lichtvervuiling aan de hand van een checklist van een extern studiebureau.  
 
10. Nieuws uit de jeugdraad  

De jeugdraad heeft een standpunt ingenomen tegen de inplanting van een commercieel saunacomplex in een zone bestemd voor 
kerngebonden dagrecreatie. 


