
Verslag van de vergadering van 10 april 2006 
Aanwezig: Alphonsine Vercauteren, André Elewaut, André Raes, Annemie Charlier, Christine Meert, Guido Stevens, Johan 
Hessels, Julien Ghesquière, Lisette Vercauteren, Luk Huys, Marianne Weyn, Omer Burm, Patricia Braet, Staf Lerno, Stany De 
Bleser, Steven Andries.  
Pers: Sylvain Luyckx.  
 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering  

Correctie: Het project op de vroegere site van Van Remoortel met ontsluiting langs de Puidreef telt niet 8 maar 13 
ééngezinswoningen.  
Toevoeging: De Kleemstraat is een smalle straat waarin meestal wagens geparkeerd staan. Wagens kunnen elkaar er moeilijk 
kruisen. Fietsers worden dikwijls weggedrukt door voorbijrijdende vrachtwagens. Om de verkeersveiligheid te verbeteren ter 
hoogte van het geplande Kleemhof, dient de verkeerssignalisatie in de Kleemstraat grondig aangepakt te worden.  
 
2. Briefwisseling  

Uitgaand: geen.  
Inkomend:  
- anonieme brief in agendabrievenbus met klacht over de straatvervuiling veroorzaakt door de carnavalstoeten.  
 
3. Afval dat achterblijft nadat de carnavalstoet is voorbijgetrokken  

De doortocht van de carnavalstoet laat heel wat confetti, plastic zakken en repen papier achter. In Belseledorp en in een deel 
van de Kerkstraat wordt dit afval snel en tamelijk grondig opgeruimd. In de Molenwijk, waar heel wat confetti in de tuintjes 
wordt gegooid, gebeurt dit niet. In het tuintjes is het zeer moeilijk om de confetti op te ruimen. Daarom wordt aangedrongen 
dat vanuit de carnavalstoet niets meer in de tuintjes zou gegooid worden en dat de stad het achtergelaten vuil over het hele 
parkoers zou opruimen.  
 
4. Rol van de dorpsraad bij openbare onderzoeken van private of publieke projecten  

De laatste jaren lijkt het dat er een versnelling is ingetreden in het aankondigen en realiseren van grotere bouwprojecten in 
Belsele. Bouwprojecten als de uitbreiding van de Mierennest waren al lang gepland, maar worden nu effectief gerealiseerd. 
Andere projecten, zoals de meergezinswoningen in de Kasteeldreef, in de Eindestraat, in de Sint-Andriesstraat, in de 
Gavermolenstraat, in de Puidreef en langs de Lokerse Baan leken uit het niets op te duiken en zijn ondertussen al gerealiseerd 
of de bouwaanvraag ervoor is ondertussen al goedgekeurd. Bij de meeste van deze bouwprojecten is het duidelijk dat de 
projectontwikkelaar het onderste uit de kan gehaald heeft: van één naar drie bouwlagen met toevoeging van erker, zonder 
herziening van de rooilijn; appartementsgebouwen zonder enig groen element; appartementsgebouwen op plaatsen waar nog 
geen aansluiting met de riolering mogelijk is. Zeker nu de stad bijna bevoegd is voor het autonoom goedkeuren van 
bouwprojecten, wensen we als dorpsraad een ruimer debat over projecten die een grote invloed hebben op de omgeving waar 
ze ingepland worden. We pleiten voor objectieve gunningcriteria, zodat het landelijke karakter van Belsele gevrijwaard blijft. 
We ijveren voor goede bouwrichtlijnen, zoals het eventueel aanpassen van de rooilijn bij het oprichten van 
meergezinswoningen of de instelling van een maximale bevolkingsdensiteit per woonzone, zodat de nieuwe gebouwen die 
worden opgetrokken echt passen in hun omgeving. We vragen een duidelijke communicatie rond procedures, zoals over het 
verleggen van beken als de Schoonhoudtbeek in functie van een bouwproject.  
 
5. Initiatieven van de dorpsraad in het vooruitzicht van de gemeenteraadsverkiezingen  

Beschikbare informatiebronnen:  
- Verslagen van Dorpsraad Belsele  
- Memorandum 2006 van Dorpsraad Sinaai gepresenteerd in februari 2006,  
- Resultaten sp.a Sint-Niklaas beleidsenquête 2005-2006: b.v. kinderen kunnen in Sint-Niklaas niet veilig fietsen, de verdere 
aanleg van goede fietsverbindingen tussen de gemeenten rond Sint-Niklaas en de stadskern  
Jeugdhuis 't Pleksken plant - in samenwerking met radio Goldies - halfweg september een "politieke kopstukken" debat.  
Een stand-up comedian zal hierbij voor komische intermezzo's zorgen. De deeljeugdraad heeft meegewerkt aan het 
memorandum voor de jeugdraad. Ook van de cultuurraad wordt een memorandum verwacht. Als dorpsraad vinden we het niet 
zinvol nog eens een politiek debat te organiseren, wel kunnen we eventuele vragen laten stellen op het debat dat door 't 
Pleksken wordt georganiseerd. Een bewonersenquête kan helpen de belangrijkste aandachtspunten naar voor te brengen.  
 

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



6. Interactie tussen de dorpsraad en de wijkwerking  
De dorpsraad biedt al ruim een jaar een forum aan het actiecomité Hoge Bokstraat om verslag uit te brengen over hun 
activiteiten. Leefbaarheid en verkeersveiligheid verhogen zijn punten die zowel het actiecomité als de dorpsraad bezig houden. 
De dorpsraad kan als partner optreden bij het organiseren van een bewonersenquête om de dynamiek en de samenhorigheid in 
wijk te vergroten en de communicatie tussen de bewoners op gang te brengen of te verbeteren. Ook activiteiten als olympische 
straten in 2006 of een Belseelse Triatlon (zwemmen, lopen, fietsen) in 2007 behoren tot de mogelijkheden.  
 
7. Interactie tussen de dorpsraad en de verenigingen  

De meeste cultuur-, sport- en jeugdverenigingen houden zich enkel met hun eigen werking bezig en komen zelden met hun 
werking en hun noden naar buiten. De dorpsraad biedt de mogelijkheid de noden naar buiten te brengen en mogelijkheden tot 
samenwerking te onderzoeken en te bespreken. Hoewel de jeugdverenigingen en sommige andere verenigingen momenteel 
zeer actief bezig zijn, is er de laatste 6 jaar niet veel verbeterd aan hun infrastructuur en aan hun faciliteiten. Onderling overleg 
moet toelaten de faciliteiten aan de verenigingen merkelijk te verbeteren, zonder dat dit de gemeenschap onnodig veel extra 
geld hoeft te kosten.  
 
8. Interactie tussen de dorpsraad en het stadsbestuur  

De herinrichting van Belseledorp was, naast verkeersveiligheid, het punt dat door de meeste aanwezigen op de startvergadering 
van de dorpsraad - drie jaar geleden - was aangebracht voor behandeling door de dorpsraad. Na een welles-nietesspelletje van 
al dan niet bestaan van plannen dat maanden aansleepte, heeft de stad op de dorpsraad van 8 september 2003 het eerste 
ontwerp van de herinrichting Belseledorp toegelicht. De dorpsraad is het stadsbestuur daar nog dankbaar voor. In het 
vooruitzicht van de inspraakvergadering van 17 november 2003 over de herinrichting van Belseledorp, heeft de dorpsraad op 
10 november 2003 zijn gemotiveerde opmerkingen overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen. Deze 
opmerkingen waren het resultaat van 3 zeer constructieve werkgroepvergaderingen waarop alle bewoners van Belseledorp 
waren uitgenodigd. We vinden het nog steeds heel spijtig dat met de opmerkingen van de dorpsraad weinig of geen rekening 
gehouden werd.  
De veiligheid van de fietsers op het kruispunt met de Hulstendreef is ondertussen verbeterd door het aanbrengen van 
"coatings", weliswaar mits bijkomende werken en bijkomende kosten.  
De veiligheid van de voetgangers op het kruispunt met de Kerkstraat zal in de nabije toekomst ook verbeteren door de 
geschilderde zebrapaden te vervangen door zebrapaden bestaande uit witte en zwarte marmeren stroken. De zware kasseien 
blijven op dit kruispunt echter een gevaar vormen voor de fietsers bij regen, sneeuw en ijzel.  
Ter hoogte van het kruispunt met de Molendreef hadden we ook zebrapaden verwacht.  
Deels door de onduidelijke signalisatie, deels door de nonchalance van veel bestuurders worden er vaak wagens geparkeerd op 
plaatsen die daar niet voor bedoeld zijn: op het plein voor het gemeentehuis, langs beide zijden van het plein voor de kerk. We 
dringen er dan ook bij het stadsbestuur op aan deze problemen op een doeltreffende manier op te lossen.  
Het gevoel leeft dat er nog steeds evenveel wagens door Belseledorp rijden als voor de herinrichting. Dit subjectieve gevoel is 
nog niet gestaafd door objectieve meetgegevens.  
Er zouden op een zaterdagavond tussen 23 uur en 1 uur snelheidscontroles uitgevoerd zijn in de zone 30 van Belseledorp, 
waarbij heel wat wagens zouden geflitst zijn.  
Wagens die de haakse parkeerplaatsen in Belseledorp achterwaarts verlaten zorgen vaak voor aanrijdingen van fietsers. De 
zichtbaarheid vanuit een gewone wagen is er heel slecht als hij naast een hoger voertuig - zoals een monovolume-, een SUV- 
of een bestelwagen - geparkeerd staat.  
Gegevens over ongevallen en geregistreerde overtredingen hebben we nog niet ontvangen.  
De Reinaertbank op het dorpsplein onder de vrijheidsboom is nog steeds niet teruggeplaatst.  
Of er al dan niet stromend water komt bij de dorpspomp is niets meer vernomen.  
Op het dorpsplein zijn vorig jaar onverwacht een aantal banken en tafels achtergelaten. Dit straatmeubilair is ondertussen al 
enkele keer verplaatst. Er is nooit vernomen waarvoor dit straatmeubilair bedoeld is.  
De gevraagde aansluitpunten voor kerstverlichting werden bij de heraanleg van Belseledorp niet voorzien.  
Nu er in elke deelgemeente een dorpsraad actief is, is het misschien een uitgelezen moment om in alle openheid een debat te 
organiseren tussen het stadsbestuur en afgevaardigden van de dorpsraden over de rol en de plaats van een dorpsraad in het 
democratisch besturen van de stad Sint-Niklaas.  
 
9. Verslag werkgroep water  

Van 22 maart 2006 tot 10 april 2006 liep er een openbaar onderzoek over het verleggen van de Schoonhoudtbeek ter hoogte 
van het kruispunt Lokerse Baan - Oude Baan. Normaal loopt een openbaar onderzoek gedurende 30 dagen. De coördinator van 
de werkgroep water heeft zijn opmerkingen bij dit openbaar onderzoek overgemaakt aan het stadsbestuur.  
Op 18 april 2006 beginnen de werken aan het bufferbekken op de Belselebeek ter hoogte van het Waterschoot.  
 
10. Nieuws uit de deelcultuurraad  

Het project voor een leersite rond de dorpspomp is voorgesteld en gunstig onthaald.  
Het plaatsen van de zittribune is geëvalueerd.  
De werkgroep Kunst In Belsele zal in mei samenkomen.  
 
11. Varia  

- op maandag 5 juni 2006 wordt door KVLV Puivelde een sneukeltocht georganiseerd.  
- op zaterdag 10 en zondag 11 juni 2006 organiseren de Belseelse Trappers de 24 Uren van Belsele. 


