
Verslag van de vergadering van 13 november 2006 
Aanwezig: Alphonsine Vercauteren, André Elewaut, André Weyn, Arthur De Tender, Camiel De Vooght, Christine 
Meert, David Govaert, Guido Stevens, Johan De Belie, Johan Hessels, Omer Burm, Robert Dullaert, Staf Lerno, Stany 
De Bleser.  
 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering  

Geen opmerkingen.  
 
2. Briefwisseling  

Inkomend: geen  
Uitgaand: geen  
 
3. Prioriteiten Memorandum Dorpsraad Belsele 2006  

Tot de vergadering van de dorpsraad van 9 oktober 2006 was het de intentie van de dorpsraad om een Memorandum 
Dorpsraad Belsele 2007 op te stellen tegen de lente van 2007 en dit voor te leggen aan en te bespreken met het nieuw 
verkozen schepencollege. Op 3 oktober 2006 kregen we van de dienst communicatie van de stad Sint-Niklaas een e-
mail met volgende inhoud: Ter voorbereiding van het volgende beleidsplan worden alle memorandi verzameld. Dat van 
de Belseelse dorpsraad mag dan uiteraard niet ontbreken. Kan de tekst worden doorgegeven? De uiterste datum voor 
het insturen van het memorandum was 6 november 2006, om toegevoegd te kunnen worden aan de basisdocumenten 
voor de werkgroepen die het volgende beleidsplan - en het nieuwe witboek - van de stad Sint-Niklaas moeten 
voorbereiden. Om als enige dorpsraad niet achter te blijven, heeft de secretaris van de dorpsraad Belsele in het weekend 
van 21-22 oktober 2006 een voorstel van Memorandum Dorpsraad Belsele 2006 opgesteld en op 23 oktober 2006 de 
tien meest actieve leden van de dorpsraad uitgenodigd hun opmerkingen en voorstellen voor aanpassingen door te 
geven. In een vergadering van 30 oktober 2006 om 20 uur in "De Klavers" zijn deze opmerkingen en de voorgestelde 
veranderingen door vijf van deze actieve leden één voor één besproken. In het Memorandum Dorpsraad Belsele 2006 
dat op 6 november 2006 is doorgegeven aan de dienst communicatie van de stad Sint-Niklaas en gepubliceerd is op 
http://www.belsele.be als http://www.belsele.be/dorpsraad/memorandumDorpsraadBelsele2006.pdf zijn dan ook de in 
deze vergadering overeengekomen veranderingen opgenomen.  
In het Memorandum Dorpsraad Belsele 2006 wordt opgeroepen om als stad Sint-Niklaas een globale visie te 
ontwikkelen rond samenhangende problematieken en verder te denken dan de volgende zes jaar. Het memorandum van 
de Dorpsraad Belsele bevat daarom niet alleen aandachtspunten voor de deelgemeente Belsele maar ook 
aandachtspunten waar alle inwoners van Sint-Niklaas baat bij hebben. De aandachtspunten zijn gebundeld in 
hoofdstukken als Een masterplan Belsele 2020, Een masterplan fiets, Een masterplan R42 en Voorstellen voor een 
masterplan voor Sint-Niklaas.  
Door de korte tijd waarin het Memorandum Dorpsraad Belsele 2006 tot stand is gekomen, is de tekst zeker niet volledig 
en komen de behandelde aandachtspunten niet altijd even goed uit de verf. De tekst bevat veel ideeën die verder kunnen 
worden opgepikt door werkgroepen binnen en buiten de dorpsraad.  
Het voorstel om Ronde Tafel Gesprekken te organiseren, blijkt - achteraf - vanaf september 2006 geconcretiseerd te zijn 
in de Nederlandse gemeente Gulpen-Witten: De Ronde Tafel Gesprekken komen in de plaats van de adviescommissies 
voor de raad, waar de burger alleen inspreekrecht had. In deze Ronde Tafel Gesprekken gaan raadsleden rechtstreeks 
met burgers, instellingen, wethouders en ambtenaren in gesprek om op een informele manier goed en makkelijk 
informatie in te winnen. Op de website van deze gemeente vindt men zowel de agenda's als de verslagen - met 
presentaties en geluidsopname - van deze vergaderingen.  
In deze vergadering is het niet de bedoeling de prioriteiten van het Memorandum Dorpsraad Belsele 2006 vast te 
leggen. Wel wordt er opgeroepen om na te denken over de prioriteiten voor de dorpsraadwerking in 2007.  
 
4. Belsele 2020  

De directies van beide basisscholen van Belsele werd voorgesteld iets te doen rond het thema "Hoe droom ik Belsele in 
2020?". De directie van Sint-Lutgart heeft meegedeeld dat de leerlingen van het zesde jaar al begonnen zijn aan het 
maken van opstelwerkjes met dit thema. De directie van Gavertje Vier moet het voorstel nog voorleggen aan de 
volgende maandelijkse leerkrachtenvergadering.  
 

Dorpsraad Belsele 

E-mail: dorpsraad@belsele.be 
URL: www.belsele.be/dorpsraad 

Secretariaat: Dorpsraad Belsele, p.a. Isengrimlaan 21, 9111 Belsele
Brievenbus: "Agenda Dorpsraad Belsele", gevel oud-gemeentehuis, Belseledorp 76



5. Verslag werking actiecomité Hoge Bokstraat  
In de Gazet van Antwerpen van zaterdag 28 en zondag zondag 29 oktober 2006 meldt burgemeester Willockx dat de 
werkzaamheden voor de westelijke tangent starten in 2007. Momenteel is men aan de derde versie van dit project toe. 
Het project zou 9 miljoen Euro kosten. De bewoners van het grootste gedeelte van de Hoge Bokstraat hebben geen baat 
bij deze ingreep. De mensen die wonen tussen het rondpunt van de Tuinlaan en de spooroverweg in de Hoge Bokstraat 
kunnen wel tevreden zijn.  
De spooroverweg in de Hoge Bokstraat is gesloten sedert maandag 6 november 2006 en blijft vermoedelijk gesloten tot 
vrijdag 17 november 2006 voor een grondige onderhoudsbeurt. De tijdelijke sluiting van de spooroverweg is schriftelijk 
aan de bewoners aangekondigd, maar de vrije doorgang voor fietsers en voetgangers blijkt niet mogelijk, in 
tegenstelling met wat in de brief was vooropgesteld.  
Op twee plaatsen - ter hoogte van huisnummers 66 en 137 - zijn de boordstenen afgebrokkeld met als gevolg een 
hoogteverschil van 10cm. Een fietser die hier - in het donker of per ongeluk - tegenaan rijdt, gaat over kop en komt op 
de rijweg terecht. Op 12 juli 2006 is het meldpunt op de hoogte gebracht van deze beschadigingen. Op 27 juli 2006 was 
er antwoord van het meldpunt. In de week van 6 november 2006 is de boordsteen ter hoogte van huisnummers 137 
hersteld. Voor de boordsteen ter hoogte van huisnummers 66 is nog geen herstelling uitgevoerd.  

 
6. Dynamische zone 30 borden in de schoolomgevingen van Kerkstraat en van Gavermolenstraat  

 
7. Varia  

- Op de vergadering van de deelcultuurraad Belsele van 30 okotber 2006 werd Annemie Charlier verkozen als nieuwe 
voorzitter.  
- De werkgroep water heeft op zaterdag 14 oktober 2006 om 14 uur een wandeling gemaakt omheen het nieuwe 
overstromingsgebied op de Belselebeek ter hoogte van Waterschoot. Voor de wandelaar is het nieuwe pad naast het 
overstromingsgebied een grote verbetering.  
- Als Belsele In Beweging doorgaat op Belsele Kermis - tweede zondag van juni - is schepen Van Peteghem bereid dit 
nieuw initiatief volop te steunen. Aanwezigen wijzen erop dat tijdens de kermis al meerdere koersen doorgaan. De 
kermis valt ook samen met de examenperiode van veel scholieren.  
- De fietsers die vanaf de Hulstendreef het kruispunt met de Rozenlaan willen oversteken richting Sint-Andriesstraat 
worden pas zeer laat opgemerkt door automobilisten die op de voorrangsbaan Hulstendreef-Rozenlaan 50km/h rijden. 
De fietsers lopen hierdoor een groot gevaar. De dorpsraad herhaalt daarom de vraag om op dit kruispunt een 
snelheidsbeperking van 30km/h op te leggen. Wat in Sint-Niklaas op het kruispunt Vlyminckshoek - Mispelstraat 
mogelijk is, moet ook op het kruispunt Rozenlaan - Hulstendreef - Belseledorp - Sint-Andriesstraat mogelijk zijn. 

De sedert lange tijd beloofde accentverlichting ter hoogte 
van de Watermolenstraat is op 9 oktober 2006 
aangebracht.  
De verlichting in de rijrichting naar Vlyminckshoek was 
al na twee dagen defect en is vandaag - 13 november 2006 
- nog steeds niet hersteld.  
Er is nog nood aan een aangepaste af- en oprit tussen 
voetpad/fietspad en het zebrapad op de rijbaan voor 
rolstoelgebruikers. 

Ondertussen staan er dynamische zone 30 borden in de 
schoolomgeving van de Kemzekestraat in Puivelde.  
De dorpsraad vraagt het stadsbestuur nogmaals om ook zo 
snel mogelijk werk te maken van het plaatsen van 
dynamische zone 30 borden in de schoolomgevingen van 
Kerkstraat en van Gavermolenstraat. 


