
Verslag van de vergadering van 11 september 2006 
Aanwezig: André Elewaut, André Weyn, Bernice Durinck, Bram Van Meirvenne, Camiel De Vooght, Firmin De Beleyr, Guido 
Stevens, Johan Hessels, Julien Ghesquière, Koen Verbruggen, Luk Huys, Omer Burm, Stany De Bleser, Steven Andries, Toon De 
Beleyr.  
Pers: Sylvain Luyckx.  
 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering  

Geen opmerkingen.  
 
2. Briefwisseling  

Uitgaand:  
5 sep 2006: Brief aan het stadsbestuur met onkosten 2005  
8 sep 2006: E-mail aan Belselenaren met informatie over het politiek debat van JOC 't Pleksen  
Inkomend:  
30 aug 2006: E-mail van Ronny De Mulder over tentoonstelling "De Westerbuurt vertelt" van 9 tot 24 september 2006  
8 sep 2006: E-mail van Jimmy Smet met onderwerpen en vragen voor het politiek debat van JOC 't Pleksen  
9 sep 2006: E-mail van Eddy Van Huffel over verslag van het politiek debat van JOC 't Pleksen  
10 sep 2006: E-mail van Guido Vergult over de Hoge Bokstraat  
 
3. Belsele in beweging - stand van zaken  

Het WTT (Waaslands Triathlon en duathlon Team) is sterk geïnteresseerd om de schouders onder de organisatie van een recreatieve 
hele, halve of kwart triathlon te zetten. De Belselenaren Luc Smet en Christian Meuser behoren tot de beste triathlonatleten van België. 
Christian Meuser is Belgisch record houder aantal deelnames Ironman Hawaii: dit jaar start hij voor de tiende maal, Luc Smet neemt 
voor de vierde maal deel. Ook Belsele Sportief heeft al mondeling toegezegd om mee te werken aan de organisatie. Naast de organisatie 
van een triathlon is er plaats voor andere recreatieve sporten zoals minivoetbal, volleybal, beachvolley, montainbike en dansen.  
 
4. Terugblik op de voorbije politieke debatten in de deelgemeenten  

Politiek debat van Dorpsraad Sinaai van woensdag 6 september 2006  
Met uitzondering van het Vlaams Belang waren alle politieke partijen op dit debat uitgenodigd en vertegenwoordigd. Veel van de 
behandelde punten zijn ook relevant voor Belsele.  
Vragen/stellingen:  
1) Sinds 1976 kende de dorpsraad als inspraakorgaan zowel tegenwerking, aanvaarding als samenwerking. Welke rol wil u aan de 
dorpsraad toekennen als u bestuursverantwoordelijkheid krijgt?  
Mike Nachtegael (SP.A) beschouwt de dorpsraad als een bevoorrecht adviesorgaan. Nelly Maes (Spirit) wil aan de dorpsraad een eigen 
budget toekennen. Yvan De Bruyne (VLD) vindt dit een stap te ver. Ben van Eynde (CD&V) ziet de steun aan de dorpsraad op een 
vergelijkbaar niveau als de steun aan "andere" verenigingen.  
2) Hoe ziet uw partij de ontwikkeling van de bejaardenzorg in het dorp?  
Het zorgstrategisch plan voorziet in een nieuw stedelijk rusthuis in Belsele ter vervanging van de rusthuizen in Sinaai en Belsele. Het 
huidige rusthuis in Sinaai wordt een dienstencentrum. Omdat er momenteel nog geïnvesteerd wordt in de rusthuizen van Sinaai en 
Belsele, verwacht men dat het nog een hele tijd kan duren vooraleer er een nieuw rusthuis komt. De kamers in deze rusthuizen 
beschikken nochtans over te weinig comfort. De meeste politieke partijen zijn ervan overtuigd dat de Sinaainaren die in een rusthuis 
moeten opgenomen worden dit zo dicht mogelijk bij hun woonplaats moeten kunnen doen. Afspraken met private rusthuizen moeten 
daarom zeker overwogen worden.  
Een aanwezige op de dorpsraad van Belsele merkt op dat er nu al een tekort is aan rusthuisbedden in Sinaai: een familielid dat 
momenteel in Bierbeek verblijft staat al lange tijd op de wachtlijst van het rusthuis van Sinaai. In de volgende legislatuur zal het 
zorgstrategisch plan moeten vertaald worden in concrete projecten. Dit kan best gebeuren na een breed maatschappelijk debat, waarin 
ook de dorpsraden een belangrijke rol kunnen spelen.  
3) De dorpsraad vindt het belangrijk dat mensen voor sport, cultuur en onderwijs in het eigen dorp terecht kunnen. Daarvoor ontbreekt 
momenteel voldoende infrastructuur. Hoe denkt uw partij over een bijkomende polyvalente zaal in Sinaai? Of hebt u andere suggesties? 
De sporthal is volgeboekt, mede door gebruikers van buiten Sinaai. Sinaai mist een theaterinfrastructuur. De VLD wil een extra 
polyvalente zaal in Sinaai. De andere politieke partijen menen dat de druk op de sporthal zal verminderen wanneer de oude sportschuur 
op De Ster zal omgevormd zijn tot een polyvalente zaal. Jeugdhuis Troelant heeft een polyvalente zaal nodig, die niet alleen door de 
jeugd moet kunnen gebruikt worden.  
In Belsele blijft de polyvalente zaal onderbenut omwille van een aantal technische tekortkomingen en omdat het schenken van drank in 
concessie gegeven is aan de uitbaters van het cafetaria.  
4) In het ruimtelijk structuurplan voorziet men dat de dorpskern versterkt wordt. Belangrijk zijn hierbij de 3 poorten die toegang geven 
tot het dorp. Fase 1 is afgewerkt, hoe ziet u de verdere afwerking van het geheel en binnen welke termijn?  
De uitvoering van de volgende fasen hangt af van de goedkeuring van de nog uit te voeren RIO projecten. Tussen de politieke partijen 
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zijn er meningsverschillen over het gebruik van kasseien en over de grootte van de zone 30 in de omgeving van de Dries.  
5) Sinaai wordt sinds jaar en dag beschouwd als de groene long van Sint-Niklaas. Met welke accenten wil uw partij dit behouden en 
stimuleren op vlak van ruimtelijk en milieubeleid?  
Alle politieke partijen willen Sinaai groen en landelijk houden, met grondgebonden landbouw en vermindering van de mestproductie. De 
toegankelijkheid van het stiltegebied moet verbeterd worden. Er moeten toegankelijke speelbossen komen. Over de inrichting van een 
kleinschalig containerpark verschillen de politieke partijen van mening: Waar in te richten? Wat kan wel en wat kan niet aangeboden 
worden? Hoe gaat het toezicht georganiseerd worden?  
Afgeblazen politiek debat van JOC 't Pleksken van vrijdag 8 september 2006  
Omdat in april al aangekondigd werd dat 't Pleksken dit politiek debat zou organiseren in samenwerking met o.a. Radio Goldies, heeft de 
dorpsraad Belsele - in tegenstelling tot de dorpsraden van Sinaai en Nieuwkerken - zelf geen politiek debat georganiseerd. Met de 
organisatie door 't Pleksken is duidelijk wat misgelopen: het politiek debat werd nergens aangekondigd - buiten een "ter info" e-mail die 
door dorspraad@belsele.be is verspreid - zodat er buiten de politici die aan het politiek debat zouden deelnemen en hun achterban bijna 
geen mensen op het politiek debat waren afgekomen. Hoewel het politiek debat van 't Pleksen in "De Kouter" bij gebrek aan publieke 
belangstelling werd afgeblazen, zat het lokaal van 't Pleksen aan de overkant van de straat afgeladen vol. De leiding van 't Pleksen heeft 
hier bij de aanwezige politici en bij de dorpsraad een slechte beurt gemaakt en zijn eigen geloofwaadigheid ondermijnd.  
Politiek debat van Dorpsraad Nieuwkerken van woensdag 6 september 2006  
Over het verloop van dit debat hebben we bij de stuurgroep van de dorpsraad Nieuwkerken nog geen informatie kunnen bekomen.  
 
5. Dorpsraden in de politieke partijprogramma's  

CD&V en NVA: CD&V - NVA Manifest: "CD&V / N-VA wil dat het nieuwe stadsbestuur duidelijke afspraken maakt met 
verenigingen, buurt- en wijkgroepen, adviesorganen en de drie dorpsraden i.v.m. informatie, inspraak, participatie en (financiële, 
logistieke en administratieve) ondersteuning."; Actieplan: "CD&V ijvert voor goed functionerende dorpsraden. Tijdens deze legislatuur 
namen inwoners van Belsele en Nieuwkerken het inititatief om, in navolging van Sinaai, een dorpsraad op te richten. Het stadsbestuur 
moet verder deze inspraakorganen aanmoedigen en logistiek steunen. Tevens dient het gemeentebestuur voor zichzelf een code op te 
stellen waarin de relatie met de dorpsraden duidelijk omschreven wordt. Het verwelkomen en informeren van nieuwe inwoners via de 
dorpsraden is ook een aan te moedigen mogelijkheid. Dorpsraden en gemeentebestuur dienen enkel de krijtlijnen voor hun 
samenwerking uit te zetten: elk dorp heeft immers zijn te respecteren eigenheid. Tevens dient er over gewaakt te worden dat de politiek 
zich niet rechtstreeks inmengt met de dorpsraden."  
SP.A - spirit - GROEN!: SP.A spirit GROEN! Beleidssynthese: "Vandaar de intentie van het progressief kartel om de volgende 
legislatuur een meer efficiënte mix van verschillende inspraakniveaus te organiseren met als doel een maximaal draagvlak te creëren 
voor het beleid: ... introduceren - in navolging van de dorpsraden - van wijkraden in de kernstad. Hier kunnen inwoners - ook kinderen 
en jongeren -, verenigingen en actiegroepen in betrokken worden. In het kader van de gebiedsgerichte werking worden in de begroting 
ook wijkbudgetten ingeschreven."; Fiche Radenbeleid: " De dorpsraden blijven bestaan en worden gesteund omdat zij binnen het 
duidelijk omschreven terrein bestaan uit ervaringsdeskundigen. Een goede dorpsraad is de emotionele seismograaf van het dorpsleven 
om twee redenen: (1) hij is bezorgd om het algemeen welzijn van de leefgemeenschap van alle inwoners (ook als dat zich uitdrukt in 
concrete en kleinere dingen) en niet om een bepaald groepsbelang, (2) omdat hij voortdurend communiceert met de inwoners van de 
leefgemeenschap, rechtstreeks omdat de medewerkers meeleven met de vele activiteiten, feesten en gebeurtenissen, en onrechtstreeks 
door schriftelijke informatie en volgehouden traditie van hoorzittingen, enquêtes en bevragingen . De kracht van een dorpsraad bestaat 
erin dat hij naar aanleiding van (crisis in) een collectief en solidair ervaren (vrij homogene) leefsituatie vanuit de betrokkenen zelf 
ontstaat. Zij vinden de kwaliteit en de eigenheid van hun historisch gegroeide 'biotoop' zo belangrijk dat zij zich blijvend gaan engageren 
voor het behoud van die kwaliteit en tegen elke bedreiging van buitenaf. Zo ontstond de dorpsraad van Sinaai en groeide hij. Wanneer 
dus in andere leefgemeenschappen, Belsele, Nieuwkerken, Puivelde gelijkaardige dorpsraden ontstaan zijn of in grotere wijken (b.v. De 
Ster) zouden ontstaan moet het beleid die alle groeikansen geven zonder de ontwikkeling kunstmatig te forceren."; Programma 
gemeenteraadsverkiezingen 8 oktober 2006 spirit Sint-Niklaas: "Voorstel 5. Nieuwe middelen voor kleinschalige projecten beheerd door 
wijken en dorpsraden; Voorstel 6. Budgetten voor wijken en dorpsraden; Voorstel 101. Het bijeenroepen van bewonersgroepen ingebed 
in de bestaande dorpsraden en de op te richten wijkraden."  
Vlaams Belang: het programma zal pas op vrijdag 15 september 2006 beschikbaar zijn op www.vlaamsbelangsintniklaas.org.  
VLD - VIVANT: dorpsraden komen in het VLD programma op het www.vldsint-niklaas.be niet aan bod.  
 
Samen met de dorpsraden van Sinaai en Nieuwkerken gaan we met het nieuwe stadsbestuur een gesprek beleggen om de communicatie 
en de afspraken tussen het stadsbestuur en de dorpsraden of nog op te richten wijkraden te verduidelijken. De betrokkenheid van de 
burger bij het bestuur kan hier alleen maar door verhogen en de afstand tussen het bestuur en de burger kan hierdoor verkleind worden. 
 
6. Grotere interactie tussen de dorpsraad en de burgers door gebruik van enquêtes  

Een enquête zal pas overwogen worden als er grote meningsverschillen bestaan binnen de dorpsraad.  
 
7. Nog aan te snijden thema's in de thematische dorpsraden van 2006  

Tijdens de volgende vergadering zal gekeken worden naar de bezetting van sporthal De Klavers in het kader van de inventarisatie van de 
beschikbare sportinfrastructuur in Belsele.  
 
8. Nieuws uit de cultuurraad  

Alfons De Belie wordt door de deel-culturele raad voorgedragen voor de prijs voor Cultuurverdienste 2006 van de stad Sint-Niklaas.  
 
9. Varia  

Op 30 augustus 2006 heeft het weekblad Knack een bijdrage van Koen Dewanckel van 24 pagina's over Sint-Niklaas in het kader van de 
gemeenteraadsverkiezingen 2006 gepubliceerd. Belsele, noch Sinaai, noch Nieuwkerken werden hierin vermeld.  
 
10. Voorstelling van en afspraken rond het gebruik van wiki technologie voor het memorandum van de dorpsraad  

Dank zij de gastvrijheid van Kunstencentrum 't Ey kon het opzet en de werking van "http://dorpsraadbelsele.wikispaces.com" op het 
internet gedemonstreerd worden. 


