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1. Presentatie werking en noden jeugdverenigingen door afgevaardigden van de deeljeugdraad  

Aan de hand van een met tabellen, grafieken en foto's gestoffeerde presentatie heeft Matthias Weijters, de huidige 
voorzitter van de deeljeugdraad, de problematiek van de huidige jeugdinfrastructuur in Belsele duidelijk geschetst. 
Belsele telde op 1 januari 2004 2696 inwoners jonger dan 25 jaar, waarvan 613 tussen 10 en 14 jaar en 568 tussen 15 en 
19 jaar. Dit betekent dat 14% van de jeugd van groot Sint-Niklaas in Belsele woont, terwijl 9% in Sinaai en 9% in 
Nieuwkerken woont. Momenteel is slechts 8% van de jeugd in Belsele aangesloten bij een Belseelse jeugdvereniging 
met vertegenwoordiging in de deeljeugdraad. Turn- of sportverenigingen met een jeugdwerking zijn hier niet 
inbegrepen. Chiro Jongens is tevreden over de huidige locatie van de lokalen, maar heeft nood aan betere lokalen met 
voldoende opbergruimte, goed sanitair en verblijfsaccommodatie. Chiro Meisjes is tevreden over de huidige lokalen. De 
lokalen van de KLJ voldoen mits enkele aanpassingen. Spoor ZeS wil zijn opberglokaal behouden. Deze vier 
jeugdverenigingen hebben allen nood aan speelruimte. Speelplein BOB heeft nood aan opbergruimte, aan een speelplein 
met speeltoestellen en aan een speelbos. In het verleden gebruikte speelplein BOB de lokalen van De Kouter (de oude 
gemeenteschool), vanaf dit jaar zullen lokalen van Gavertje Vier (de huidige stadsschool) gebruikt worden. Voor 
Jeugdhuis 't Pleksken is de huidige toestand hoogstens nog 1,5 jaar vol te houden.  
Voor de jeugd in Belsele is er nood aan goede jeugdsite. Drie locaties lijken geschikt om voor de inplanting van de 
jeugdsite van Belsele in aanmerking te komen:  
A. De weide tegenover sporthal De Klavers in De Sint-Andriesstraat  
B. De weide gelegen tussen de Hulstendreef, het steegje naast Schoenen De Ruyte, de Belselebeek en de KMO-zone 
naast de N70-viaduct.  
C. Het huidige parochieplein met uitbreiding in zuidoostelijke richting.  
Deze mogelijke inplantingplaatsen vereisen bestemmingswijzigingen van deze gronden en een ruimtelijk 
uitvoeringsplan (RUP).  
De jeugdsite zou plaats moeten bieden aan speelruimte en/of een speelbos, aan lokalen, een polyvalente zaal (niet enkel 
een fuifzaal), een jeugdhuis, vergaderruimte, een keuken en opbergruimtes. Bij de realisatie van een jeugdsite moet het 
leefmilieu gerespecteerd worden, speelt veiligheid in al zijn aspecten een belangrijke rol en moet er communicatie zijn 
met de buurtbewoners, met de stad en met de parochie. De jeugdsite zou kunnen beheerd worden door een (nog op te 
richten) VZW die voorrang geeft aan jeugdwerkinitiatieven. Voor de financiering wordt gerekend op een inbreng van 
de stad Sint-Niklaas, van de parochie en van de jeugdverenigingen. Meer concrete plannen kunnen best uitgewerkt 
worden in een werkgroep. De voornaamste voordelen verbonden aan een jeugdsite zijn: centralisatie van de 
infrastructuur voor de jeugdverenigingen, minder rondhangende jongeren en minder jeugdcriminaliteit, versterkte 
samenwerking tussen de verenigingen en de ondersteunende instanties. Om ideeën op te doen voor een goede jeugdsite, 
zijn er plaatsbezoeken gepland aan de jeugddiensten van onder andere Kortrijk en Gent. Dat de parochiale werken 
belangrijke inspanningen leveren om de bestaande infrastructuur te onderhouden, moge blijken uit 10.000 EUR die aan 
de vernieuwing van de verwarming en aan de vernieuwing van het dak van het Chiroheem is besteed.  
Bij de start van de bewindsperiode van het huidige stadsbestuur zijn er discussies geweest over een mogelijke locatie 
voor een nieuw jeugdhuis in Belsele. De zaal naast de Romanmolen en de site van de vroegere vleesfabriek behoorden 
tot de besproken voorstellen. De discussies hebben nooit geleid tot concrete plannen voor een nieuw jeugdhuis. Volgens 
sommige aanwezigen zou het stadsbestuur toegezegd hebben dat na de vernieuwing van het jeugdhuis van Nieuwkerken 
het jeugdhuis van Belsele aan bod zou komen.  
Dat een betere jeugdinfrastructuur een enorme invloed kan hebben op de aantrekkingskracht van een jeugdvereniging, 
mag blijken uit de verdubbeling van het aantal scouts van Waasmunter tot 330 over een periode van 5 jaar.  
 
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering  

Geen opmerkingen.  
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3. Briefwisseling  

Uitgaand: geen.  
Inkomend:  
- Brief van stad Sint-Niklaas van 27 april 2006 over verleggen waterloop 1.246 (tussen de Lokerse Baan en de Oude 
Baan)  
 
4. Verslag werking actiecomité Hoge Bokstraat  

Amper een maand na de openstelling van de Hoge Bokstraat na de herstellingswerken, zijn ernstige gebreken te 
voorschijn gekomen. Ter hoogte van de straatkolken zijn verzakkingen en aan de overgangen tussen de bestaande en de 
nieuwe wegfunderingen zijn afscheuringen waar te nemen. De verzakkingen zijn het gevolg van een slechte uitvoering 
van de werken. Tijdens de werkvergadering had de afgevaardigde van de Hoge Bokstraat de conducteur er nochtans op 
gewezen dat de manier waarop de kolken werden geplaatst problemen zou opleveren. Met deze opmerkingen werd geen 
rekening gehouden met als resultaat: 18 van de 25 vernieuwde straatkolken tussen de spoorweg en de Watermolenstraat 
(72%) en 25 van de 47 vernieuwde straatkolken naast de rijbaan tussen de Watermolenstraat en Vlyminckxhoek (53%) 
vertonen de gebreken. De aannemer is hiervoor in gebreke gesteld en zal in mei de nodige herstellingswerken uitvoeren. 
Hiervoor zal de Hoge Bokstraat gedurende 3 weken opnieuw afgesloten worden voor het verkeer. De plantvakken - en 
de klein uitgevallen planten in deze vakken - ter hoogte van de "asverschuivingen" zijn slecht zichtbaar. Mede door niet 
aangepaste snelheid, rijden veel voertuigen hun banden stuk tegen de betonnen omrandingen van de plantvakken. Om 
de plantvakken beter zichtbaar te maken zullen op de boord van de plantvakken "LED-reflectoren" worden aangebracht. 
Momenteel bestaat er geen parkeermogelijkheid meer langs de Hoge Bokstraat tussen de spoorweg en de 
Watermolenstraat. Daarom zullen dichtst bij de Hoge Bokstraat langsheen de Leon Scheerderslaan 3 parkeerplaatsen 
voor personenwagens worden afgenomen van de parkeerstrook waar nu autocars en vrachtwagens mogen parkeren.  
 
5. Verslag werkgroepvergaderingen Deelculturele Raad  

Op donderdag 27 april en woensdag 3 mei 2006 heeft de Deelculturele Raad werkgroepvergaderingen gehouden om de 
bijdrage voor Belsele tot het memorandum van de stedelijke cultuurraad voor de volgende gemeenteraadverkiezingen 
op te stellen. Deze bijdrage omvat vijf luiken: subsidiëring, infrastructuur, culturele visie, ondersteuning verenigingen 
en kunst in Belsele. Wat betreft de subsidiering bestaat er een tevredenheid over het huidige systeem. Toch wordt er een 
oproep gedaan om de actieve verenigingen beter te subsidiëren dan de slapende verenigingen. Er wordt ook gevraagd 
om de subsidiëring in verschillende vormen mogelijk te maken: logistieke steun voor de podiumkunsten, een 
chequesysteem of financiële steun voor de cultuurverspreidende verenigingen, tegemoetkoming in druk- en 
verspreidingskosten in functie van de oplage en het belang van tijdschriften. Wat betreft de infrastructuur wordt er 
aangedrongen op het verbeteren van uitrusting van "De Kouter" en van "De Klavers" en op het plaatsen van een lift 
voor mindervaliden in het oud-gemeentehuis. Ook wordt gevraagd om de Romanmolen te integreren in "De Klavers" 
site en een zinvolle bestemming te geven. Wat betreft de culturele visie wordt gevraagd het aanbod van de teken- en van 
de muziekacademie te behouden en zelfs nog uit te breiden naar de middelbare scholieren en naar de senioren. Wat 
betreft de ondersteuning van de verenigingen wordt gevraagd met een jaarlijkse verenigingendag de werking van de 
bestaande verenigingen onder de aandacht van het publiek te brengen. Ook wordt gevraagd het aanbod aan te ontlenen 
materiaal meer af te stemmen op de noden en de reservering ervan via het e-loket mogelijk te maken. Ook wordt 
aangedrongen voor een parttime vrijgestelde voor jeugd en cultuur in Belsele. Wat betreft Kunst in Belsele wordt nog 
eens aangedrongen op de ondersteuning voor de realisatie van "De Klokkenlapper", "De wassende vrouwen" en de 
"Olympische ringen".  
 
6. Afwerking van Belseledorp  

Schepen Gaspard Van Peteghem meldde dat binnenkort de werken voor de herinrichting van Belseledorp zullen 
opgeleverd worden. Hij gaf echter noch informatie over de voorziene opleverdatum, noch over de werken die nog 
moeten gebeuren vooraleer het stadsbestuur kan akkoord gaan met de oplevering.  
Zoals tijdens de dorpsraadvergadering van april ook al was gesignaleerd, blijft het onreglementair parkeren een heet 
hangijzer. Dit probleem wordt deels veroorzaakt door het ontbreken van een duidelijke signalisatie die aanduidt waar 
wel en waar niet reglementair kan geparkeerd worden en deels door het lakse parkeergedrag van de voertuigbestuurders. 
De Reinaertbank heeft ook nog steeds geen gepaste plaats gekregen onder de vrijheidsboom. De dorpsraad vindt dan 
ook dat de werken niet kunnen opgeleverd worden zolang deze punten niet behoorlijk opgelost zijn. Vorige jaren 
werden er twee bloembakken geplaatst voor de kerk naar aanleiding van de communievieringen. Om een ongekende 
reden zijn er dit jaar geen bloembakken geplaatst. Er wordt opgemerkt dat de politieagenten die dagelijks door 
Belseledorp rijden niet optreden tegen pertinent verkeerd geparkeerde wagens, waardoor sommige foutparkeerders 
blijven parkeren op plaatsen die volgens de plannen autovrij zouden blijven.  
 


