
Verslag van de vergadering van 13 februari 2006 
Aanwezig: Alex De Vogel, Alfons Stremersch, Alphonsine Vercauteren, André Elewaut, André Raes, André Weyn, Arthur De 
Tender, Bernice Durinck, Bob Lenssens, Christine Meert, Eric Van Puyvelde, Firmin De Beleyr, Johan Hessels, Jos De Meyer, Julien 
Ghesquière, Lieven De Maertelaere, Lisette Vercauteren, Omer Burm, Roger De Roeck, Ronny Suy, Staf Lerno, Stany De Bleser, 
Walter Vermeulen, Werner De Smet, Willy Rooms.  
Stadsbestuur: schepen Gaspard Van Peteghem.  
Politie: korpschef Jack Van Peer, Sofie Buyse.  
Pers: Guy Van Vliet, Sylvain Luyckx.  
 
1. Uiteenzetting veiligheidsproblematiek in Belsele door politiekorpschef Jack van Peer  

Opmerkingen vooraf: De resultaten van de jaarlijkse evaluatie van het politiewerk worden tijdens het politiedebat binnen de 
gemeenteraad voorgesteld. De politie verzamelt heel wat gegevens voor eigen doeleinden. Sommige ervan die betrekking hebben op 
Belsele zullen vandaag gepresenteerd worden. De politie probeert zoveel mogelijk agenten op de straat te hebben. Voor de 
politiewerking is Belsele in twee zones verdeeld: de Hoge Bokstraat en de schrijverswijk enerzijds en de wijde omgeving rond 
Belseledorp anderzijds. Een wijkagent bedient normaal een gebied van 4000 mensen.  
1) Demografische, sociologische en economische gegevens eigen aan Belsele  
De gemiddelde leeftijd bedraagt 41 jaar. 20% van de bevolking is jonger dan 18 jaar. Belsele heeft een residentieel karakter: de 
mensen wonen eerder geïsoleerd. 1% van de bevolking heeft een vreemde nationaliteit. 60% van de gezinnen hebben geen kinderen. 
Belsele telt 110 niet-werkende werkzoekenden en 18 personen die op de steun van het OCMW aangewezen zijn. De scholen van 
Belsele tellen 1050 leerlingen. 25% van de leerlingen komen van buiten Belsele. Belsele heeft geen grote industrie, wel een aantal 
grote handelszaken. Omdat Belsele redelijk residentieel is, is er nogal wat vraag naar vakantietoezicht en zijn er minder sociale 
contacten. In Belsele heerst een redelijk traditionele mentaliteit. Omdat het in Belsele goed leven is, is er weinig reden om verzuurd te 
zijn. De politie gebruikt liever niet het woord "veiligheid" maar streeft naar integrale welzijnszorg en probeert de leefbaarheid te 
waarborgen en nog te verbeteren.  
2) Verkeer: ongevallenanalyse 2003-2004, snelheids- en verkeersinbreuken in 2005  
In 2004 (2003) zijn er door de politie 74 (86) ongevallen vastgesteld, waarvan 47 (51) met stoffelijke schade, 27 (34) met gewonden 
en geen (1) met doden. Op de Lokerse Baan is het aantal ongevallen met gewonden gestegen van 1 in 2003 naar 9 in 2004.  
In 2005 waren er bij snelheidscontrole van 24513 voertuigen op de Nieuwe Baan met bemande camera 1429 (6%) in overtreding, met 
een gemiddelde snelheid van 105 km/h, terwijl 70km/h de maximaal toegelaten snelheid bedraagt.  
In 2005 waren er bij snelheidscontrole van 543859 voertuigen op de Nieuwe Baan met onbemande camera 671 (0,12%) in 
overtreding.  
De politie beschikt over twee voertuigen met bemande camera, die gebruikt worden in het kader van een projectmatige aanpak: na 3 
weken pedagogisch werken wordt er geverbaliseerd. Nultolerantie wordt enkel gehanteerd op de zwarte punten.  
Van de 164 vastgestelde verkeersinbreuken, hielden 104 (63%) verband met parkeren.  
Iedere vrijdag is er politie-overleg bij de schepen van mobiliteit om probleemsituaties te bespreken. Jaarlijks worden hierbij tussen 
100 en 150 plaatsbezoeken gebracht. Beperkende maatregelen worden enkel opgelegd als ze kunnen afgedwongen worden, bij 
voorkeur door middel van infrastructurele ingrepen. Niet alle straten - zoals bijv. de Kleemstraat - lenen zich om snelheidscontroles te 
houden.  
3) Criminaliteit: criminaliteitsanalyse Belsele (diefstallen, klachten, sluikstorten, ..)  
In 2005 zijn er in Belsele 9 pogingen tot inbraak en 34 inbraken geregistreerd, 19 diefstallen uit een voertuig en 6 diefstallen van een 
voertuig. Er waren ook 26 meldingen van sluikstorten.  
4) Maatschappelijke Overlast (MO): aanwezigheid MO-teams in de wijk  
De wijkagent wordt soms geroepen als plaatsvervangende vrederechter. 60% van de tijd van de MO-teams wordt besteed aan 
eenvoudige verkeersongevallen en burenruzies, 40% van de tijd gaat naar probleemlocaties. Omdat de dispatching vanuit Gent nog 
niet altijd even goed gebeurt, worden de MO-teams in 16% van de gevallen nog niet goed gebruikt.  
5) Tips ter voorkoming van diefstal en inbraakbeveiliging  
Twee belangrijke tips zijn: uw woning zo transparant mogelijk houden en zorgen dat er niemand ongemerkt binnen raakt. Er is een 
dienst van de politie die gratis inbraakpreventie-advies verschaft. Helaas wordt het advies vaak niet opgevolgd. Vakantietoezicht kan 
aangevraagd worden via het meldpunt van Sint-Niklaas.  
6) Tips voor een veiliger verkeer  
Zeker binnen de eigen gemeenschap hoffelijkheidsregels hanteren: b.v. als fietser op een rondpunt de arm uitsteken, als 
autobestuurder meer in de spiegel kijken.  
Algemeen besluit: wees blij dat je in Belsele woont.  
 
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering  

Om voldoende tijd over te laten voor de nieuwjaarsdrink was de verslaggeving van de werkgroep water in januari niet op de agenda 
geplaatst.  

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



3. Briefwisseling  
Uitgaand:  
- 12 jan 2006: email aan Ingeborg Tulkens over postbus in Belseledorp tussen gemeentehuis en kerk  
- 12 jan 2006: email aan Urbain Vercauteren over Verkeersveiligheid in Hof Van Belsele en Belseledorp (1)  
- 15 jan 2006: email aan Urbain Vercauteren over Verkeersveiligheid in Hof Van Belsele en Belseledorp (3)  
- 23 jan 2006: email aan Banksys over Bancontact/MisterCash terminal in Belsele  
- 30 jan 2006: email aan Jack Van Peer over "Veiligheid in Belsele" op dorpsraad van 13 februari 2006  
Inkomend:  
- 5 jan 2006: brief van Annemie Wauman over gebruik de Kouter  
- 9 jan 2006: email van Herman Verschelden over Hoge Bokstraat en dorpsraad  
- 13 jan 2006: email van Urbain Vercauteren over Verkeersveiligheid in Hof Van Belsele en Belseledorp (2)  
- 29 jan 2006: email van Gilbert Cant over Vrij liggende, brede fietspaden langs de N70 in Belsele en in groot Sint-Niklaas  
- 3 feb 2006: email van Oswald Opgenhaffen met verondtschuldiging dat op vorige dorpsraad niemand van de Dorpsraad 
Nieuwkerken aanwezig kon zijn  
 
4. Inventarisatie verkeersknelpunten  

Tijdens de vergadering zijn er te weinig kandidaten om mee te werken aan deze actie. Daarom wordt deze actie voor onbepaalde tijd 
verdaagd. Andere samenwerkingsverbanden voor het organiseren van deze actie zullen worden onderzocht.  
 
5. Verslag voorstelling Dorpsraad Sinaai Memorandum 2006  

Op de 300ste vergadering van de dorpsraad van Sinaai op 7 februari 2006 stelden 7 medewerkers het "Dorpsraad Sinaai 
Memorandum 2006" voor. Volgende thema's kwamen aan bod:  
- Verantwoording van het memorandum  
- Inspraak en openbaarheid van bestuur  
- Sociaal beleid en dienstverlening  
- Cultuur, onderwijs en sport  
- Jeugd-Joc Troelant vzw  
- Economie en tewerkstelling  
- Verkeer en mobiliteit  
- Ruimtelijk beleid  
- Duurzaam leefmilieu  
De meeste van de aangekaarte aandachtspunten zijn ook in Belsele actueel.  
 
6. Verslag werking actiecomité Hoge Bokstraat  

Een verslag met nabeschouwingen bij de renovatiewerken aan de Hoge Bokstraat werd overgemaakt aan het college van burgemeester 
en schepenen. Het comité heeft actief meegewerkt aan het "Herkomst-bestemmingsonderzoek N403" in opdracht van de provincie 
Oost-Vlaanderen. De resultaten hiervan worden in maart 2006 verwacht. De stadsdiensten zijn begonnen aan het herstellen van de 
voetpaden, maar de werken liggen nu stil omwille van de slechte weeromstandigheden. De bewoners zijn tevreden over de betere 
situatie op het vlak van trillingen en lawaai, maar blijven bezorgd over de vele vrachtwagens die nog in hun straat passeren. De straat 
blijft gevaarlijk voor fietsers en voetgangers. Het comité blijft ijveren om de straat vrachtwagenvrij te krijgen.  
 
7. Verslag werkgroep water  

De werkgroep water heeft ondertussen vastgesteld dat er geen plannen bestaan voor de inrichting van de Belselebeek en haar 
beekgebied in het centrum van Belsele. De werkgroep water heeft er de aandacht op gevestigd dat de historische beekloop 52, die 
Belseledorp dwarst, niet op de plannen voor de herinrichting van Belseledorp voorkwam voor aansluiting op de nieuwe riolering. De 
gevolgen van de bouwaanvraag voor appartementen aan de Oudebaan-Lokersebaan op de waterhuishouding werden besproken. Uit de 
antwoorden op de brief van 11 november 2005 blijkt dat we ons voor de inrichting van Belselebeek en het beekgebied in het centrum 
moeten richten tot de provinciale diensten, dat de wasserette diende aan te sluiten op de nieuwe riolering van Belseledorp tegen 31 
december 2005, en dat het bufferbekken volgens de bestaande studies nodig blijft. Er zal een brief over de inrichting van de 
Belselebeek in bewoond gebied gestuurd worden naar de provinciale diensten. In een brief zal aan de burgemeester gevraagd worden 
of alle woningen en de wasserette in Belseledorp nu aangesloten zijn op de nieuwe riolering.  
 
8. Nieuws uit de cultuurraad  

Bij de KWB toneelvoorstellingen 24, 25 en 26 februari 2006 zal een proefopstelling gemaakt worden van de zittribune in De Klavers. 
 
9. Nieuws uit de milieuraad  

De lichtinventarisatie is gestart. Op 3-4 maart 2006 wordt de nacht van de duisternis georganiseerd.  
 
10. Nieuws uit de jeugdraad  

De jeugd vraagt de bossen van de Mierennest te mogen opruimen.  
 
11. Varia  

- In de Mierennest zijn historische vondsten blootgelegd. Door een vandalenstreek is deze archeologische site onder water gezet.  
- De Kleemstraat is zone 50 geworden. 


