
Verslag van de vergadering van 9 oktober 2006 
Aanwezig: André Elewaut, Bernice Durinck, Camiel De Vooght, David Govaert, Filippe De Borger, Firmin De 
Beleyr, Johan Hessels, Katty Van Driessche, Omer Burm, Stany De Bleser, Theo Vervondel, Walter 
Vermeulen.  
 
1. Belsele in beweging 2007 in samenwerking met WTT (Waaslands Triatlon en duatlon Team)  

Onder het motto "Belsele In Beweging 2007" onderzoekt de dorpsraad de haalbaarheid om in 2007 een nieuw 
sportief evenement in Belsele te organiseren waarbij diverse sporten aan bod komen en waarvoor zo veel 
mogelijk Belselenaren en niet Belselenaren kunnen warm gemaakt worden. Omdat triatlon al 3 sporten verenigt 
heeft de dorpsraad contact gezocht met het Waaslands Triatlon en duatlon Team om na te gaan in hoeverre de 
organisatie van een triatlon de ruggengraat van dit sportieve evenement kan vormen. Filippe De Borger 
(voorzitter en trainer van WTT) en Katty Van Driessche (secretaris en jeugdcoördinator van WTT) hebben aan 
de hand van een powerpoint presentatie geschetst welke verschillende triatlon formules tot de mogelijkheden 
behoren. Hoewel misschien weinig mensen dit weten, hebben we een aantal goede triatlon atleten onder de 
Belselenaren: 

Het Waaslands Triatlon en Duatlon Team (WTT) is een goed gestructureerde club met 120 leden waarvan 1/3 
jeugd. WTT is de enige club in Oost-Vlaanderen met een jeugdwerking. WTT heeft de voorbije 3 jaar het 
Begisch kampioenschap triatlon georganiseerd in Wachtebeke en organiseert in 2007 het Begisch 
Kampioenschap triatlon en duatlon in St-Niklaas. Bij triatlon worden er momenteel 3 formules onderscheiden: 
de individuele triatlon (11, 1/2, 1/4, 1/8 of 1/4(375m zwemmen, 10km fietsen, 2,5km lopen)), de trio formule (1 
zwemmer, 1 fietser en 1 loper) en de Just4Fun formule (circuit in Vlaanderen; 200m zwemmen, 10km fietsen, 
2,5km lopen; geen tijdsopnames).  
Voor de eerste uitgave van Belsele In Beweging worden 2 voorstellen naar voor geschoven:  
1. Just4fun met zwemmen in de SVK putten, fietsen naar dorpskern en lopen met aankomst in dorpskern  
2. Just4fun met zwemmen in SINBAD in de voormiddag, fietsen - met start volgens de zwemtijd - in dorpskern 
en lopen met aankomst in dorpskern.  
Beide formules zullen de volgende maanden tegen elkaar afgewogen worden.  
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Christian Meuser 
1995: 
   9de algemeen BK 1/1 triatlon  
1996: 
   BK 40+, winnaar superprestige 
 
11 selecties Ironman op Hawaii 
9X finisher Ironman op Hawaii  
      1998: 201de plaats algemeen 
      2001: 4de plaats 45-49j  
 
2003: 
   2de WK 45-49 duatlon Geel  
   Age-group winnaar Gérardmer 
2006: 
   Age-group winnaar Lanzarote 
 
Belg. record: 10X naar Hawaii  

Luc Smet 

Al 4X naar Hawaii 

2003: 09:40:45  
in Zurich 

2003: 10:19:10  
in Hawaii 

2004: 09:30:15  
in Zurich 

2004: 10:32:41  
in Hawaii 

2005: 10:31:57  
in 
Lanzarote 

2005: 09:58:14  
in Hawaii 

2006: 09:47:47  
in Zurich 



2. Goedkeuring verslag vorige vergadering  
Geen opmerkingen.  
 
3. Briefwisseling  

Inkomend:  
13 sep 2006: E-mail van Hans Troch over het verkiezingsprogramma VLD-Vivant  
26 sep 2006: E-mail van De Klavers met de bezetting van sporthal De Klavers  
28 sep 2006: Brief van Natalie De Lannoy met lijst van clubs die gebruik maken van sporthal De Klavers  
3 okt 2006: E-mail van Tom Speleman over memorandum  
4 okt 2006: Brief van stadsbestuur over toelage 2006  
Uitgaand: geen  
 
4. Verslag werking actiecomité Hoge Bokstraat  

Het actiecomité heeft een brief gestuurd naar het college van burgemeester en schepenen met in bijlage de 
punten die beloofd waren maar nog niet gerealiseerd zijn. Minister Kris Peeters heeft in een brief geantwoord 
dat hij op de hoogte is van de resultaten van de provinciale studie in verband met de N403 Sint-Niklaas - Hulst. 
 
5. Verslag werking werkgroep water  

De coördinator van de werkgroep heeft in eigen naam beroep aangetekend tegen machtiging van de bestendige 
deputatie van Oost-Vlaanderen tot het gedeeltelijk verplaatsen van waterloop nr. 1.246 (Schoonhoudtbeek).  
Op zaterdag 14 oktober 2006 om 14 uur organiseert de werkgroep een wandeling omheen het nieuwe 
overstromingsgebied op de Belselebeek ter hoogte van Waterschoot.  
 
6. Resultaten verkiezingen 2006  

Verkozen kandidaten in Sint-Niklaas:  
sp.a-spirit-GROEN! (16.950 35,35% 14): Freddy Willockx (8.486), Christel Geerts (2.140), Sofie Heyrman 
(1.507), Gaspard Van Peteghem (1.472), Urbain Vercauteren (1.386), Wouter Van Bellingen (1.187), Nelly 
Maes (1.110), Tom Steels (1.043), Kris Van Der Coelden (1.007), Ali Alci (974), Mike Nachtegael (962), 
Khalil Raiss (947), Ilse Bats (912), Sigrid De Wilde (843)  
VLD-VIVANT (4.605 9,6% 3): Hans Troch (1.104), Ine Somers (704), Ronny Suy (537)  
VLAAMS BELANG (12.730 26,55% 11): Frans Wymeersch (5.850), Rita Meul (830), Roland Pannecoucke 
(910), Nathalie Behiels (859), Wim Verreycken (745), Jean-pierre Busschaert (712), Guido Vergult (694), Piet 
De Cock (607), Ann Spitaels (583), Lieve Van Den Bossche (556), Karin Milik (547)  
CD&V N-VA (13.266 27,67% 11): Jos De Meyer (3.348), Ben Van Eynde (2.530), Marc Heynderickx (2.337), 
Lieve Van Daele (1.880), Lieven Dehandschutter (1.331), Jef Foubert (1.250), Jo De Cuyper (1.039), Patric 
Gorrebeeck (1.010), Annemie Wauman (971), Julien Ghesquiere (963), Guy Vercauteren (933)  
 
7. Memorandum Dorpsraad Belsele 2006  

Ondanks de toelichting na de dorpsraadvergadering van 11 september 2006 zijn er nog te weinig bijdragen 
geleverd op http://dorpsraadbelsele.wikispaces.com . Ondertussen heeft de informatiedienst van Sint-Niklaas al 
gevraagd naar het memorandum van de dorpsraad Belsele. De informatiedienst verzamelt de verschillende 
memoranda voor de werkgroepen die het beleidsplan van het nieuwe stadsbestuur gaan voorbereiden. 
Vooraleer het door te sturen wordt een voorstel van memorandum ter beoordeling voorgelegd aan de top 10 
aanwezigen van de vergaderingen van de Dorpsraad Belsele. In het memorandum wordt verder gekeken dan de 
volgende legislatuur en wordt de verbetering van de leefkwaliteit in Belsele en in groot Sint-Niklaas centraal 
gesteld. Zowel voorstellen voor korte termijn als voor langere termijn projecten komen aan bod. In dit verband 
zal de scholen van Belsele gevraagd worden om opstelwerkjes te maken met als titel "Hoe droom ik Belsele in 
2020?" Met Belsele 2020 willen we een positief project op gang brengen, te vergelijken met het recente 
Antwerps initiatief www.droomdestad.be . Belsele is een onderdeel van Sint-Niklaas, maar verdient specifieke 
aandacht van het stadsbestuur om zijn eigen karakter te behouden. Zo vindt de dorpsraad het belangrijk dat de 
nieuwe Belselenaren - naast het onthaal op het stadhuis van Sint-Niklaas - ook specifieke informatie kunnen 
krijgen over de diensten, de instellingen, de verenigingen en de handelszaken en bedrijven in hun dorp - met 
respect voor het behoud van hun privacy en van hun eigenheid. De dorpsraad wil in dialoog met het 
stadsbestuur en met zo veel mogelijk Belselenaren werken aan een masterplan voor Belsele. Als voorbereiding 
voor dit masterplan wil de dorpsraad het nadenken over de uitdagingen die op ons afkomen stimuleren.  
 


