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1. Voorstelling en uiteenzetting resultaten leefbaarheidstudie Hoge Bokstraat  

De problematiek van de Hoge Bokstraat - in het bijzonder: het toenemend zware vervoer en de uitgevoerde aanpassingen die niet een 
echte oplossing hebben gebracht - was de aanleiding tot het uitwerken van een leefbaarheidonderzoek door studiebureau Vectris in 
opdracht van het provinciebestuur. Aan de hand van een met tabellen, grafieken en foto's gestoffeerde presentatie hebben Werner De 
Smet en Theo Vervondel van het comité Hoge Bokstraat de resultaten van dit onderzoek toegelicht.  
Het 78 pagina's tellende rapport van Vectris behandelt de totale verkeersintensiteit, het kentekenonderzoek van het vrachtvervoer, de 
enquêtering van het vrachtvervoer, het verkeersleefbaarheidonderzoek en de visie rond de gewenste verkeersstructuur. Wat betreft de 
verkeersintensiteit is er in de Hoge Bokstraat om 17 uur een piek van 850 wagens per uur gemeten. Het zware verkeer piekt tussen 2 
en 7 uur met meer dan 20% vrachtwagens. Het totale aantal vrachtwagens per dag bedraagt ongeveer 1600. In vergelijking met de 
Plezantstraat (statuut provincieweg) heeft de Hoge Bokstraat (statuut stadsweg) het hoogste aantal wagens per uur, dubbel zoveel 
vrachtwagen en met 20% het hoogste aandeel in de nacht- en ochtenduren. Het studiebureau beschouwt 10% vrachtwagens als 
kritische grens voor de leefbaarheid. Het kentekenonderzoek van de vrachtwagens leert dat het doorgaande vrachtvervoer (herkomst 
en bestemming buiten regio Waasland) 24% en het lokaal vrachtvervoer 76% bedraagt. Uit de enquêtering van het vrachtvervoer 
blijkt dat het aandeel met buitenlandse herkomst of bestemming lager is dan 10%. De routekeuze wordt voornamelijk bepaald door de 
kortste weg en de kennis van het gebied. De verkeersleefbaarheid is gebaseerd op de parameters geluidshinder, oversteekbaarheid, 
verkeerssnelheid, gewogen ongevallendichtheid, oppervlakteverdeling, voetpadbreedte en groenvoorzieningen. Wat betreft 
verkeersleefbaarheid scoren de kernen van Sint-Pauwels (51%) en Kemzeke(43%) het slechtst. De Hoge Bokstraat (63%) scoort beter 
omdat de voortuinen en de fiets- en voetpaden de score positief beïnvloeden. Deze straat scoort zeer slecht voor geluidshinder 
(lawaai; trillingen werden niet gemeten) en verkeerssnelheid, vooral tijdens de daluren. De Plezantstraat (71%) scoort het best. De 
studie stelt dat de Hoge Bokstraat feitelijke de rol van secundaire weg type II vervult. De visie rond de gewenste verkeersstructuur 
houdt in dat in een eerste fase de huidige weg wordt geoptimaliseerd met snelheidsremmers en fiets- en voetgangersvoorzieningen. 
Het huidige snelheidsregime van 50 km/h wordt vaak - vooral in de daluren en ’s nachts - niet opgevolgd. In een tweede fase worden 
2 rondwegen (met 70km/h regime) voorgesteld: een rondweg Hoge Bokstraat van de nieuwe rotonde aan de Tuinlaan over de 
spoorweg tot Vlyminckxhoek en een rondweg rond de dorpskern van Sint-Pauwels en Kemzeke. In een derde fase wordt een 
doortrekking N41 van E17 tot E34 met 2 rijstroken met ronde punten bij kruising (paternosterweg) naar voor geschoven. De besluiten 
van het comité zijn: de studie bewijst overduidelijk dat de (stadsweg) Hoge Bokstraat zwaarder belast is dan de (provincieweg) 
Plezantstraat, zowel wat betreft de totaliteit van het verkeer als wat betreft het vrachtverkeer. De prioriteiten zijn: het afwerken van de 
beloofde infrastructuur (puntverlichting, fiets- en voetpaden), het internationale vrachtvervoer leiden langs Gent of Antwerpen, de 
invoering van eenrichtingsverkeer voor minstens zwaar vervoer, de realisatie van de paternosterweg N41.  
 
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering  

Niet vermeld bij 2. Briefwisseling: brief van 20 mei 2006 van Willy Rooms over verkeersveiligheid op kruispunt Rozenlaan-
Hulstendreef-Belseledorp-Sint-Andriesstraat.  
Opmerking bij 6. Verslag werking actiecomité Hoge Bokstraat: met "Aan de het kruispunt met de Waterschootstraat" is "Aan de het 
kruispunt met de Watermolenstraat" bedoeld.  
 
3. Briefwisseling  

Uitgaand:  
14 jul 2006: E-mail aan Ronny Suy over persconferentie Parkgebied Hof van Belsele  
Inkomend:  
14 jul 2006: E-mail van Ronny Suy over persconferentie Parkgebied Hof van Belsele  
15 jul 2006: E-mail van Ronny Suy over persconferentie Parkgebied Hof van Belsele  
20 jul 2006: E-mail van Irida Verellen over vergoeding onkosten dorpsraad  
15 aug 2006: E-mail van Ronny Suy over website www.ronnysuy.be  
19 aug 2006: E-mail van Etienne Meul over politiek debat van 6 september in zaal ‘Toon’ aan de paterskerk aan Sinaai-station  
20 aug 2006: E-mail van Luc Buysse over verkeerssituatie aan de Nieuwe Baan ter hoogte nr. 47  
21 aug 2006: E-mail van Jo De Cuyper over ongunstig bindend advies voor plaatsing GSM-mast  
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4. Bouwaanvraag van Mobistar voor plaatsing GSM-mast langs Nieuwe Baan  
In een schrijven van 25 juli 2006 meldt het stadsbestuur dat Mobistar een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning heeft 
ingediend voor het bouwen van een telecommunicatiestation ter hoogte van een terrein gelegen te Nieuwe Baan ZN, perceel 9de afd. 
sectie C nr.249b, te Belsele; het openbaar onderzoek hiervoor loopt tot 31 augustus 2006. Mobistar vraagt hierin om 3 UMTS 
antennes te plaatsen op een 25 m hoge lichtpaal met 3m topbuis, die verlichtingspaal Nr.121A14 zou vervangen.  
Een petitie van de buurtbewoners tegen deze bouwaanvraag heeft 164 handtekeningen opgeleverd. Omdat de nieuwe GSM-mast zou 
komen boven nutsleidingen heeft de stad Sint-Niklaas hiervoor een ongunstig bindend advies uitgebracht.  
Bedenkingen die tijdens de behandeling van dit punt werden geformuleerd zijn:  
- dergelijke aanvragen gebeuren meestal in een vakantieperiode  
- enkel de eigenaar van vermeld perceel werd van de bouwaanvraag op de hoogte gesteld; het bordje dat de bouwaanvraag moest 
bekendmaken was slecht geplaatst en lag al de eerste dag omver  
- binnen een cirkel van 2700 m staan momenteel al 10 GSM-masten, waarvan slechts 1 door de 3 GSM operatoren en slechts 4 door 2 
GSM operatoren worden gedeeld.  
- momenteel is al wettelijk bepaald dat de GSM-masten zoveel mogelijk moeten gedeeld worden door de 3 operatoren; waarom neemt 
de stad Sint-Niklaas dan geen intiatief om de 3 operatoren samen te brengen en samen op zoek te gaan voor de - in alle opzichten - 
best geschikte locaties voor inplanting van gemeenschappelijke GSM-masten?  
 
5. Parkgebied Hof van Belsele  

Op 13 juli 2006 heeft De Raaklijn een persconferentie georganiseerd met aanwezigheid van burgemeester Willockx en 
vertegenwoordigers van de huidige coalitiepartijen en van hun kartelpartners voor de volgende verkiezingen. Verschillende 
verkavelingendossiers voor het gebied tussen de Kasteeldreef, de Lange Dreef en de Nieuwe Baan vormden een bedreiging voor het 
valleigebied van de Belselebeek gedurende drie gemeentebesturen (18 jaar). De Raaklijk heeft een krachtige private investeerder 
kunnen overtuigen om - in overleg met de burgemeester - een oplossing te zoeken om de 18 jaar oude plannen van de Raaklijn voor 
dit gebied te helpen realiseren zonder dat de stad hiervoor financiële middelen moest vrij maken. De verkavelingsdreiging voor deze 
groene structuur in Belselecentrum is hiermee voorbij. Dit gebied van ca. 4,5 ha zal zo snel mogelijk ingericht worden en toegankelijk 
worden voor het publiek. Hierbij wordt gestreefd om alles in te richten als een natuurpark. Het hele gebied wordt ontsloten door 
voetwegels waarbij de Pastorijwegel, de (al lang beloofde) Belselebeekwegel, de Lange Dreef en de wegel langsheen het educatieve 
reservaat deel uitmaken. Het is de wens van het huidige beleid om naar een gewenste structuur in Belselecentrum te streven. De 
Raaklijn werd door de private investeerder ook uitgenodigd om een globaal visieplan te schetsen om een toekomstige jeugd- en 
cultuursite, een parkzone en een recreatiezone bij elkaar te laten aansluiten.  
 
6. Inbreng van de dorpsraad in het politiek debat van 8 september 2006  

Momenteel beschikt de dorpsraad over nog geen concrete informatie over de organisatie van het politiek debat van JOC 't Pleksen. De 
dorpsraad juicht het initiatief toe, roept alle geïnteresseerden op om het debat bij te wonen maar staat los van de organisatie ervan.  
 
7. Memorandum voor Belsele voor het volgend stadsbestuur  

Op zaterdag 8 juli 2006 heeft de stuurgroep een werkvergadering gehad rond het opstellen van het memorandum. Er is afgesproken 
om gebruik te maken van Wiki technologie op internet om aan de basisteksten te werken; meerdere auteurs kunnen die dan makkelijk 
aangepassen. Tijdens de volgende dorpsraadvergadering - waarop voor internettoegang zal gezorgd worden - zal aan de 
geïnteresseerden getoond worden hoe de Wiki technologie hiervoor zal gebruikt worden.  
 
8. Belsele in beweging  

Naar het voorbeeld van de "Olympische Straten" van het BOIC, zullen rond de organisatie van een triatlon in Belsele de Belseels 
sportverenigingen uitgenodigd worden om allerlei sportactiviteiten open te stellen voor het brede publiek. SVK heeft al toegezegd dat 
een zwemproef op het SVK terrein kan doorgaan, mits het stadsbestuur de nodige toelatingen verleent. Tegen volgende vergadering 
zal er contact gezocht worden met het Waaslands Triathlon en Duathlon Team om na te gaan welke vormen van samenwerking 
kunnen overwogen worden.  
 
9. Voorlopig programma 11.11.11-jaarmarkt 2006  

vr 10 nov 2006 14u: opening tentoonstelling Belseelse Kunstvrienden met receptie voor kinderen door stadsbestuur  
za 11 nov 2006: tentoonstelling van confrontatieproject van 12 werkjes uitgevoerd in plakaatverf door leerlingen van de basisscholen 
van Belsele en van 12 werkjes uitgevoerd in plakaatverf door leerlingen van een basisschool van Haiti in het oud-gemeentehuis; de 
werkjes van overige leerlingen van Belsele worden in De Kouter tentoongesteld.  
zo 12 nov 2006: rommelmarkt, mosselsouper van de Chiro  
 
10. Verslag werkgroep water  

Er was een plaatsbezoek in de Schoonhoudtstraat: de wateroverlast wordt veroorzaakt door ondoordacht afwateren naar de straat en 
niet naar de straatgrachten. Meerdere bermen lagen doodgesproeid. De stad en de bewoners moeten hier attent op gemaakt worden.  
Mededelingen:  
- Duikers onder opritten moeten voortaan gelegd worden door de dienst van de waterleidingen.  
- Hidrodoe in Herentals bereidt de inrichting van een waterbarometer voor.  
- De provincie gaf een verkeerd adres van AMINAL om bezwaar aan te tekenen tegen het verleggen van beekloop 1246.  
 
11. Varia  

- Voor de vraag van een aanwezige naar de toestand van het saunacomplex, wordt verwezen naar de stadsdiensten.  
- De kerstmarkt gaat dit jaar door op 23 december.  


