
Verslag van de vergadering van 12 juni 2006 
Aanwezig: Alphonsine Vercauteren, André Elewaut, André Raes, André Weyn, Bernice Durinck, Camiel De Vooght, Guido Stevens, 
Herman Wilssens, Johan Hessels, Julien Ghesquière, Luk Huys, Omer Burm, Staf Lerno, Stany De Bleser, Walter Vermeulen.  
Pers: Sylvain Luyckx.  
 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering  

Vragen bij 1. Presentatie werking en noden jeugdverenigingen door afgevaardigden van de deeljeugdraad: Welke criteria zijn gebruikt 
bij het kiezen van de locaties? Waarom werden geen andere locaties overwogen? Opmerking bij 1: Omdat er bij de scouts Sint-Joris 
veel leden uit Belsele komen, onderzoekt deze jeugdvereniging om de werking naar Belsele te verplaatsen.  
Achtergebleven opmerkingen bij de goedkeuring van het verslag van 10 april 2006: Bij 1. Goedkeuring verslag van de vergadering 
van 13 maart 2006: Er is niet vermeld dat de vraag is gesteld om het plan voor het bouwen van appartementen aan te passen en de 
beek niet te verleggen. Bij 9. Er is niet vermeld dat de inspraak op het openbaar onderzoek voor het verleggen van de 
Schoonhoudtbeek aan de dorpsraad is overhandigd. Bij 12. Er is niet vermeld dat de idee voor inrichten van een waterbarometer 
wordt voorgedragen aan de stedelijke cultuurraad en verder wordt verspreid onder de scholen.  
 
2. Briefwisseling  

Uitgaand: geen.  
Inkomend: geen.  
 
3. Voorbereiden memorandum voor Belsele voor het volgende stadsbestuur  

Op 8 juli 2006 om 9 uur gaat er een werkgroepvergadering door om het opstellen van een memorandum voor Belsele voor te 
bereiden. Van de werkgroepleden wordt verwacht dat zij voor deze vergadering huiswerk maken. Medezeggenschap en prioriteiten 
stellen voor Belsele staan hierbij centraal.  
 
4. Inbreng van de dorpsraad in het politiek debat van 8 september 2006 georganiseerd door 't Pleksken  

Volgens de huidige informatie is het politiek debat een lijsttrekkersdebat dat 't Pleksken in De Kouter organiseert in samenwerking 
met Radio Goldies en Het Vrije Waasland. Nigel Williams zou voor komische intermezzo's zorgen. Tijdens de dorpsraad van 
augustus wordt hier op teruggekomen.  
 
5. Verslag werkgroep Kunst In Belsele  

De werkgroep heeft op 29 mei 2006 om 20 uur vergaderd in 't Pleksken in aanwezigheid van de kunstenaars Dora Deconinck, Hugo 
van der Wilt en Koen Rossaert. Het huidige stadsbestuur heeft toegezegd voor maximaal 25000 EUR en maximaal 50% bij te dragen 
tot het vorig jaar ingediende project Kunst in Belsele. Er wordt voorgesteld en onderzocht om miniatuuruitvoeringen van de 
kunstwerken te maken die aan sponsors kunnen worden aangeboden. Een miniatuuruitvoering van de Olympische Ringen van Hugo 
van der Wilt kan zeer goed gebruikt worden als een trofee voor sportverenigingen.  
 
6. Verslag werking actiecomité Hoge Bokstraat  

De kolken zijn hersteld. De knipperlichtjes op de bloembakken zijn aangebracht. Er is een schrijven van Jos De Meyer met steun van 
de burgemeesters van Stekene en Sint-Gillis-Waas om het vrachtverkeer op de E34 te houden. De beloofde verbodsborden zijn 
aangebracht en regelmatige politiecontroles zijn toegezegd. Aan de het kruispunt met de Waterschootstraat is gevraagd om ook aan de 
andere kant een zebrapad aan te leggen.  
 
7. Verslag werkgroep water  

De brief van 2 maart 2006 aan de burgemeester over DWA aansluitingen is beantwoord op 17 mei 2006: Wasserette en woonhuizen 
zijn aangesloten op DWA (droogweerafvoer).  
De brief van 26 april 2006 aan de gouverneur over inspraaktermijn voor verleggen van de Schoonhoudtbeek is beantwoord op 4 mei 
2006: De brief maakt het voorwerp uit van een onderzoek.  
Gevraagd wordt de URL van de werkgroep water te vermelden bij de verslaggeving van de dorpsraad.  
De opmerking wordt gemaakt dat het niet logisch is om hooggelegen bouwgebied om te ruilen met parkgebied en verder te bouwen in 
de meersen. De recente richtlijnen watertoets zijn een stap voorwaarts, maar in strijd met het decreet integraal waterbeheer.  
Bij regenweer staan er regelmatig plassen in de Schoonhoudtstraat, omdat het regenwater niet kan weglopen naar de grachten waarin 
buizen zijn aangebracht. Grachten worden blijkbaar vervangen door rioolbuizen zonder dat er rekening gehouden wordt met de 
noodzaak om het regenwater van het wegdek snel te kunnen afvoeren.  
Bij regenweer kunnen de grachten tussen de nieuwe site Van Remoortel en de Lokerse Baan de afvoer van het regenwater niet aan.  
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8. Allerlei  
De Reinaertbank  
De Reinaertbank is teruggeplaatst. Als je op de bank zit, kijk je recht op een bloembak. Als je niet weet dat er een bank moet staan, 
loop of fiets je er zo voorbij.  
Vroeger stond de Reinaertbank op een platformpje en had ze een prominenter plaats op het dorpsplein.  

Nieuw straatmeubilair  
Het is onduidelijk met welke bedoeling de nieuwe banken en tafels her en der geplaatst zijn op het heraangelegde dorpsplein.  

Parkeren voor de kerk  
Tijdens de voorstelling van de plannen van Belseledorp werd uitdrukkelijk gesteld dat er voor de kerk geen parkeerplaatsen waren 
voorzien en dat er dus niet zou mogen geparkeerd worden. Hoewel er naast de kerk nog vele parkeerplaatsen onbezet blijven wordt er 
door sommige vrijbuiters - vooral tijdens de weekends en 's avonds - ongestoord voor de kerk geparkeerd. Het plaatsen van een extra 
bord verboden parkeren of extra politietoezicht kan hier misschien een oplossing bieden.  

 
Opmerkingen over kermis en koers in Belseledorp  
Tijdens de koers komen er regelmatig wagens tussen de renners te recht ten gevolge van onduidelijke signalisatie. Tijdens de koers 
worden spandoeken vastgemaakt met plastic spanriempjes. Deze worden na de koers doorgeknipt en komen in de rioolkolken terecht. 
Tijdens de kermis wordt een aggregaat pal voor de uitgang van de ontsluitingsweg van het parochieplein geplaatst.  
 
Gevaarlijke gewijzigde signalisatie in bocht op N70  
In de bocht van de N70 tussen Dubbelhofstraat en Schoonhoudtstraat zijn er nieuwe wegmarkeringen aangebracht. De 1,75 m 
fietspaden langs beide zijden geven eindelijk de fietser voldoende ruimte langs deze gewestweg. De asverschuiving wordt echter niet 
goed aangekondigd voor de bestuurders die richting Lokeren-Sint-Niklaas rijden.  
Naast de vroegere parkeerstrook tussen de rijbaan en het fietspad staat nu een verkeersbord verboden parkeren. Betekent dit dat de 
vroegere parkeerstrook een pechstrook geworden is?  


