
Verslag van de vergadering van 13 maart 2006 
Aanwezig: A. De Laet, Albert De Tender, Alphonsine Vercauteren, André Elewaut, André Weyn, Annemie Charlier, Arhur 
Thomaes, Arnoud Knapen, Arthur De Tender, Camiel De Vooght, Denise De Belie, Firmin De Beleyr, Freddy De Bock, Godelieve 
Laureys, Guido Stevens, Herbert Wuytack, Hilaire Piron, Hilda Thuysbaert, Huguette Braem, Johan De Buysser, Johan Hessels, Joris 
Andries, Julien Ghesquière, Karin De Roo, Katleen Van Osselaer, Lisette Vercauteren, Luc Van Namen, Luk Huys, Marc Smet, 
Marcel Van Brussel, Omer Burm, Patrick De Tender, Patrick Maes, Philip Verbruggen, R. Van Gysel, Sonja De Mulder, Staf Lerno, 
Stany De Bleser, Steven Andries, Theo Vervondel, Ulrich Verschelden, Walter Vermeulen, Werner Vercauteren, Willy Rooms.  
Stadsbestuur: schepen Marc Heynderickx en ambtenaren Bart Van Lokeren, Ann Geers en Luc Terreur.  
Architecten en/of bouwheren: Anne-Marie Noens en David Van Cauter, Luc Van Gysel en Johan Van Buynder, Geert De Mulder en 
Nancy Goossens.  
Pers: Sylvain Luyckx.  
 
1. Veranderingen in de ruimtelijke structuur van Belsele door Bart Van Lokeren en schepen Marc Heynderickx + voorstelling van 
drie concrete projecten door de architect en/of de bouwheer:  

Het ontwerp van Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) is door Bart Van Lokeren en schepen Marc Heynderickx al eens 
toegelicht in de dorpsraad van januari 2005. Van de drie private projecten die hier worden gepresenteerd was toen nog geen sprake, 
maar ze zijn wel comform aan het GRS. Het GRS zal nog voor de vakantie van 2006 goedgekeurd worden.  
 
1.1 Project appartementsgebouw met ondergrondse parking langs de Lokerse Baan, gepresenteerd door Anne-Marie Noens  
Dit project situeert zich op de scherpe hoek van de Lokerse Baan en de Oude Baan. Het appartementsgebouw omvat 48 
appartementen en een ondergrondse parking met 48 parkeergarages. Om het hemelwater maximaal te bufferen worden groendaken 
voorzien. Door de parking ondergronds te voorzien, is er plaats voor deels gemeenschappelijke, deels private tuinen. Om de parking 
ondergronds te kunnen realiseren, wordt de Schoonhoudtbeek - die momenteel in een buis dwars over het bouwterrein loopt - 
omgelegd langs de perceelsgrens met de Lokerse Baan en met de Oude Baan. Tussen de omgelegde beek en het appartementsgebouw 
wordt een voet- en fietspad op eigen terrein voorzien. De inrit en uitrit van de ondegrondse parking komt langs de Oude Baan. Het 
appartementsgebouw situeert zich parallel aan de Lokerse Baan en zou in 2 fazen gebouwd worden. Ter hoogte van de scherpe hoek 
bevat het gebouw 4 bouwlagen en is het ongeveer even hoog als het gebouw van DEBA meubelen, gelegen aan de overkant van de 
Lokerse Baan. Dit deel van het gebouw zou in de eerste fase geraliseerd worden. Het deel van het gebouw dat dichter bij Lokeren ligt, 
zal in 3 bouwlagen worden uitgevoerd en zal pas in een tweede faze gerealiseerd worden.  
Toestand van het project volgens schepen Marc Heynderickx: De bouwaanvraag is ingediend op 26 december 2005. Het openbaar 
onderzoek dat liep van 1 februari 2006 tot 3 maart 2006 heeft 6 bezwaarschriften opgeleverd. Om de beek te verleggen moet nog een 
procedure gestart worden.  
Opmerkingen van andere aanwezigen: Langs de Lokerse Baan (gewestweg N70) ligt geen riolering: in de beek die men wil omleggen 
stroomt momenteel ook vuil water afkomstig van de woningen en de bedrijven gelegen langs de Lokerse Baan. Wat betreft de 
waterhuishouding hoort dit deel van de Lokerse Baan noch bij Belseledorp noch bij Duizend Appels: noch het vuilwater, noch het 
regenwater wordt behoorlijk afgevoerd. Bij hevige regen staan de fietspaden langs de Lokerse Baan onder water. De vraag wordt ook 
opgeworpen of de omlegging van de beek in overeenstemming te brengen is met het Vlaams Decreet van Integraal 
Waterbekkenbeheer van 2003.  
 
1.2 Inbreidingswoonproject op de oude site Van Remoortel in de Kleemstraat, gepresenteerd door Luc Van Gysel  
Dit project situeert zich ter hoogte van Kleemstraat 15-17-19 en wordt ook aangeduid als Inbreidingsproject Kleemhof. Het terrein is 
momenteel bijna 100% ingenomen door gebouwen, parking en toegangswegen die tot eind 2005 gebruikt werden door groothandel 
Van Remoortel. Het terrein is 9700m² groot, ongeveer 100m diep en strekt zich uit van de Kleemstraat tot het bospark van de familie 
De Schrijver. Achteraan ligt het terrein 1,6 meter hoger dan de straat. Het project Kleemhof betracht openheid en ruimte met een 
publiek toegankelijk binnenplein en ondergrondse parkeergarages. Met de bomen van het bospark op de achtergrond en met nieuw 
aangebracht groen wordt een aangenaam leven en een goede woonkwaliteit nagestreeft. Met diverse woonvormen zoals park-, duplex-
en/of kangoeroewoningen en appartementen wordt een sociale mix beoogd. Voor de 49 woongelegenheden, waarvan 22 
appartementen, worden 60 ondergrondse garages en een twaalftal bovengrondse parkeerplaatsen voorzien. Op stedebouwkundig vlak 
is het project rond. Architecturaal moet het project nog uitgewerkt worden. Naast het project Kleemhof is er een kleiner project van 8 
woningen en 6 appartementen langs de andere kant van de Kleemstraat op vroegere terreinen van groothandel Van Remoortel. Het 
terrein van dit project is 7000 m² groot, waarvan momenteel 6000 m² verhard. Na de realisatie van dit project blijft 1500m² verharding 
over. Voor beide projecten wordt een gescheiden riolering voorzien.  
Toestand van het project volgens schepen Marc Heynderickx: Voor het project Kleemhof is er enkel een sloopvergunning toegekend 
op 19 december 2005. Voor het kleiner project is het openbaar onderzoek afgesloten.  
Opmerkingen van andere aanwezigen: Het klein project zorgt voor een verdubbeling van het aantal woningen langs de smalle 
Puidreef. Bij hevige regen staat de Puidreef onder water. Als de verharding wordt weggenomen, wordt gevreesd dat uitspoeling van 
de blootgelegde assen voor bodemverontreiniging zal zorgen. 
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1.3 Project thermencomplex langs de Nieuwe Baan, gepresenteerd door Geert De Mulder  
Dit project heeft betrekking op een terrein van 2 ha gelegen langs de Nieuwe Baan, naast de viaduct en tussen de inplanting van het 
bedrijf De Tender en een smal perceel dat grenst aan de Belselebeek. Het project Thermen Belsele beoogt saunarecreatie met respect 
voor de natuur en de omgeving. Deze activiteit is Vlarem II vergunningsplichtig en gecontroleerd. De inplanting van dit soort 
complex is wettelijk toegelaten in dit gebied dat voor recreatie bestemd is. Het project voorziet dat 15% van grondoppervlakte wordt 
bebouwd en dat het groene zicht vanuit Belseledorp blijft behouden. Op termijn worden 200 bezoekers per dag verwacht. Er worden 
130 parkeerplaatsen voorzien. Met het project wordt tegemoet gekomen aan de grote vraag naar sauna en worden 50 directe (vaak 
laaggeschoolde en part-time) arbeidsplaatsen gecreëerd, naast indirecte arbeidsplaatsen bij leveranciers. Er is een compromis 
getekend om de gronden te verwerven.  
Toestand van het project volgens schepen Marc Heynderickx: Er is nog geen concreet dossier en zeker geen bouwaanvraag ingediend. 
In feite is er enkel de vraag geweest om het project in te planten in een dagrecreatiegebied.  
Opmerkingen van andere aanwezigen: Een groot deel van het terrein is al aanzienlijk opgehoogd. Toch blijft het nog zeer drassig. Om 
deze reden is de sporthal De Klavers op deze plaats niet ingepland. Op waterloop O1247, waar het terrein aan grenst en die uitmondt 
in de Belselebeek, is een bufferbekken voorzien. Deze waterloop treedt hier vaak buiten zijn oevers. Mede omdat in deze straat mag 
geparkeerd worden door voertuigen van meer dan 3,5 ton, is deze straat momenteel ongeschikt voor drukker tweerichtingsverkeer.  
 
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering  

Geen opmerkingen.  
 
3. Briefwisseling  

Uitgaand:  
- 16 feb 2006: email aan Marie Paule Depoorter over documenten geïntegreerd waterbeleid voor het bekken van de Belselebeek  
- 17 feb 2006: email aan Wim Behiels over Belselebeek inrichtingsplannen bufferstroken  
- 20 feb 2006: email aan Andre Denys over Inrichtingsplan voor de Belselebeek in bewoond gebied in Belsele  
Inkomend:  
- 15 feb 2006: email van Ronny De Mulder over Erfgoednieuws  
- 8 maa 2006: brief van minister Kris Peeters over de verbetering van de verkeersveiligheid op de N70 in Belsele  
 
4. Nieuwe baanvakindeling op de N70 tussen de Dubbelhofstraat en de Arkestraat  

Het plan met de nieuwe wegmarkering op de N70 tussen Arkestraat en Belseledorp wordt gepresenteerd. Dit plan was op 27 janauri 
2006 door Afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen van de Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap naar het stadsbestuur van 
Sint-Niklaas gestuurd voor advies. Minister Kris Peeters verwijst ernaar in zijn brief van 8 maart 2006. Dit plan voorziet in breder 
fietsstroken en brengt de 2x2 rijstroken terug tot 2x1 of 1+2 rijstroken. Op het plan is tussen de rijrichtingen een doorlopende lijn 
getekend, maar toch zal dat deze lijn nog regelmatig onderbroken worden om links oprijden van opritten toe te laten.  
 
5. Afspraken thematische dorpsraden  

Na twee thematische dorpsraden na mekaar die telkens 3 uur duurden, wordt er afgesproken de maand na een thematische dorpsraad 
een gewone dorpsraad te laten doorgaan. De volgende thematische dorpsraad, rond jeugd- en sportinfrastructuur, zal doorgaan in mei. 
 
6. Verslag werking actiecomité Hoge Bokstraat  

De aannemer werd in gebreke gesteld en heeft de opmerkingen aanvaard: hij zal - waarschijnlijk in de Paasvakantie - alle kolken in de 
straat herstellen. Het comité had in een opvolgverslag deze en andere tekortkomingen gesignaleerd aan de bevoegde diensten en 
personen, maar werd op de werfvergaderingen niet au serieux genomen. De plantbakken zijn erg gevaarlijk, vooral voor snelrijders. 
Men zoekt middelen om ze beter aan te duiden. Voor de blokken wordt de leverancier in gebreke gesteld. De boompjes werken niet 
snelheidsremmend. De puntverlichting aan het kruispunt Hoge Bokstraat - Watermolenstraat zal nog worden uitgevoerd. Door het 
aanbrengen van een onderbroken witte lijn, kunnen de bewoners van het gedeelte tussen de spoorweg en de Watermolenstraat niet 
meer op straat parkeren. Er zullen daarom enkele parkeerplaatsen voor auto's voorzien worden op het einde van Leon Scheerderslaan. 
 
7. Verslag werkgroep water  

Op 2 maart 2006 heeft de coördinator naar het stadsbestuur een brief gestuurd over over de aansluitingen op DWA (droog weer 
afwatering) bij de herinrichting van Belseledorp en een brief over beekloop 01246, de Schoonhoudtbeek, te Belsele.  
 
8. Nieuws uit de milieuraad  

De sterrekijknachten waren met 150 toeschouwers op vrijdag 3 maart en met meer dan 500 toeschouwers op zaterdag 4 maart een 
groot succes. In het kader van "Actiedag Verdraaide Wereld" op 11 maart, hebben 30 jongeren de Mierennestbossen opgeruimd.  
 
9. Nieuws van de sportdraad  

Het verslag van de raad van bestuur vergadering van 17 jaunari 2006 vermeldt: "De voorzitter wil vanuit de sportraad een 
aanbevelingsnota opstellen voor het sportbeleid 2007-2012. ./. Hij vraagt ook mogelijke suggesties vanuit de verschillende 
dorpsraden." Tot nog toe is de dorpsraad van Belsele hiervoor nog niet gecontacteerd.  
 
10. Varia  

Naar aanleiding van 100 jaar BOIC, wil het BOIC met de "Olympische Straten" de gemeenten aanmoedigen een straat, een plein of 
een parking verkeersvrij te maken in de periode van 23 juni (de Olympische feestdag) tot 30 september 2006. Zo kunnen jongeren er 
zich een dag, een week of misschien wel een hele zomer lang in een "Olympische sfeer" sportief uitleven. Dit initiatief is ook een 
gelegenheid om de inwoners kennis te laten maken met minder bekende sporttakken. 


