
Verslag van de vergadering van 11 december 2006 
Aanwezig: André Elewaut, André Weyn, Annemie Charlier, Bernice Durinck, Camiel De Vooght, David Govaert, Firmin De Beleyr, 
Fred Van Remoortel, Guido Stevens, Johan Hessels, Julien Ghesquière, Luk Huys, Omer Burm, Robert Dullaert, Staf Lerno, Stany De 
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Stadsbestuur: burgemeester Freddy Willockx, schepen Ben Van Eynde.  
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1. Goedkeuring verslag vorige vergadering  

Toevoeging bij 5. Verslag werking actiecomité Hoge Bokstraat: Ook de bestuurders van de grote vrachtwagens zullen blij zijn met de 
westelijke tangent: zij zullen verlost zijn van de korte bochten en van het regelmatig wachten voor de gesloten slagbomen.  
 
2. Briefwisseling  

Inkomend:  
- 3 dec 2006: e-mail van Fred Van Remoortel over de nieuwe treindienst  
- 11 dec 2006: e-mail van Jos De Meyer over bushalte Tuinlaan/Bookmolenstraat  
Uitgaand:  
- 28 nov 2006: e-mail naar Ben Van Eynde over opruimingswerken begraafplaats Belsele  
- 7 dec 2006: e-mail naar DORPinZICHT over de vragenlijst van DORP inZICHT  
 
3. Nieuw witboek van de stad Sint-Niklaas  

Het nieuwe witboek wordt bij de installatie van de gemeenteraad op 2 januari 2007 overhandigd aan de gemeenteraadsleden. Tijdens een 
algemene commissiezitting van de gemeenteraad op 9 januari 2007 is er een informatief debat. Tussen 9 januari en einde februari 2007 is 
er de consultatie van het maatschappelijk middenveld. Burgemeester Freddy Willockx vraagt de bespreking van het witboek op de 
agenda van de dorpsraad van 12 februari 2007 te plaatsen. Op deze dorpsraad zal een delegatie van het schepencollege aanwezig zijn. In 
een speciale gemeenteraad op 22 maart 2007 volgt een grondige bespreking van en de politieke besluitvorming over het witboek. Het 
nieuwe stadsbestuur wil een doorstart maken op basis van het goedgekeurde witboek. Het vorige stadsbestuur heeft de jaren 2006 en 
2007 investeringsarm gemaakt omdat de prijzen van werken tijdens het eerste en het laatste jaar van een legislatuur aanzienlijk duurder 
uitvallen. Het nieuwe stadsbestuur wil dit ook doen voor 2012, zodat de meeste investeringen zullen gebeuren in de periode 2008-2011. 
Op de dorpsraad van 8 januari 2007 volgen de praktische afspraken over de bespreking van het witboek binnen de dorpsraad.  
 
4. Mobiliteit en verkeersveiligheid  

N41 in de studie naar de mobiliteit over de weg in het Waasland 
Deze studie is een gezamenlijk initiatief van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas, de provincie Oost-
Vlaanderen en de dienst Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen van de administratie Infrastructuur van de Vlaamse overheid. De studie wil 
de actuele en toekomstige verkeersstromen in het Waasland in kaart brengen, evenals de actuele en de te verwachten knelpunten. Op 
basis hiervan kunnen een aantal oplossingen voorgesteld worden voor het wegwerken of minimaliseren van deze knelpunten. De voor- 
en nadelen van deze oplossingen worden mee in rekening gebracht. De problematiek van de doortrekking van de N41 zal eveneens 
meegenomen worden in deze studie. De resultaten van deze studie worden verwacht tegen midden 2007. 
Verslechterde treinregeling in Belsele vanaf 10 december 2006 
Fred Van Remoortel heeft de nieuwe treindienst bestudeerd en stelt vast dat vanaf 10 december 2006 de kwaliteit van de treindienst in 
Belsele aanzienlijk gedaald is. Op werkdagen houdt de trein richting Brussel 14 minuten halt in Dendermonde en de aansluitingen naar 
de stations Gent-Dampoort/Gent-St-Pieters en Beveren/Antwerpen-Zuid zijn met ongeveer een half uur overstaptijd ronduit slecht. 
Tijdens het weekend is in alle richtingen de dienst verslechterd: Er moet altijd overgestapt worden voor verbindingen naar 
Beveren/Antwerpen, Gent en Brussel met overstaptijden van circa 20 minuten per richting.  
Vernieuwingen in busregeling in Belsele vanaf 24 december 2006 
De bestaande lijnen 21 en 22 vanuit Meerdonk en Hulst naar Sint-Niklaas worden gekoppeld aan de lijnen 71, 76 en 77 tussen Sint-
Niklaas en Lokeren, waarbij de lijnnummers 71, 76 en 77 verdwijnen.  
De nieuwe lijnnummers zijn:  
Lijn 21/22 Lokeren - Sinaai - Belsele - Sint-Niklaas - Sint-Gillis-Waas - Meerdonk/Hulst  
Lijn 27/28 Lokeren - Eksaarde - Sinaai - Puivelde - Sint-Niklaas - Sint-Gillis-Waas - Meerdonk/Hulst  
De belbus Sinaai-Lokeren verandert in belbus Lokeren-Waasmunster. De Lijn breidt het bestaande gebied uit naar Waasmunster en het 
zuidelijk deel van Lokeren. Alle bestaande haltes blijven bestaan. De Lijn zet hiervoor een extra voertuig in, zo zullen er 2 belbussen 
rijden in het belbusgebied.  
In de Gazet Van Antwerpen verscheen onder de titel "Tuinlaan krijgt dan toch extra bushalte": "Vanaf 24 december richt De Lijn een 
nieuwe bushalte in aan het kruispunt van de Tuinlaan en de Bookmolenstraat in Belsele. Vooral voor de bewoners van het nabijgelegen 
rusthuis is dat goed nieuws." Dit bericht was gebaseerd op het antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen van Brempt op 
een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer. 
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Navraag bij De Lijn leert dat de bushalte aan het kruispunt van de Tuinlaan en de Bookmolenstraat enkel een belbushalte was en blijft: 
de halte komt dan ook niet voor op het nieuwe traject van de lijn 21/22. Het krantenartikel in de Gazet Van Antwerpen bevat dus twee 
maal foutieve informatie: aan het kruispunt van de Tuinlaan en de Bookmolenstraat komt er geen extra bushalte vanaf 24 december 2006 
en er wordt dus geen bijkomende halte opgenomen in het traject van de lijn 21/22 Lokeren - Sinaai - Belsele - Sint-Niklaas .  
 
5. De werking van dorpsraad vanaf 2007 in een hogere versnelling  

Belsele In Beweging  
Schepen Gaspard Van Peteghem is bereid Belsele In Beweging te steunen als dit Belsele Kermis op de tweede zondag van juni kan 
versterken. Hij zou dan twee warme luchtballons kunnen laten opstijgen. Omdat de agenda van het Waaslands Triatlon en Duatlon Team 
voor 2007 ondertussen vol raakt, zal de organisatie van Belsele In Beweging vooral op Belseelse verenigingen moeten kunnen steunen. 
Tijdens het weekend van Belsele Kermis is momenteel Belsele Sportief vooral actief met de organisatie van één wielerwedstrijd op 
vrijdag 8 juni 2007 om 19.00 uur en twee wielerwedstrijden op zaterdag 9 juni 2007 om 14.00 uur en om 16.30 uur. Omdat Belsele geen 
deelsportraad heeft, zullen we in de schoot van de dorpsraad een werkgroep oprichten om alternatieve voorstellen voor Belsele In 
Beweging grondig te onderzoeken.  
DorpInZicht  
DORP inZICHT is een instrument dat ondersteuning biedt aan bewoners die zicht willen krijgen op het leven in hun dorp en die zich 
samen met anderen willen inzetten voor de toekomst van dat dorp. Dit gebeurt via een bevraging. Het maakt daarvoor gebruik van een 
aantal handleidingen en een zeer toegankelijke internettoepassing die de initiatiefnemers doorheen het hele proces loodsen. De 
methodiek steunt op twee pijlers: onderzoeken van de leefbaarheid van het dorp en werken aan de toekomst van het dorp. DorpInZicht 
zal op de agenda van 12 maart 2007 geplaatst worden als iemand van Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen dan de werkwijze van 
DorpInZicht kan komen toelichten.  
Masterplan Belsele 2020  
In het Memorandum Dorpsraad Belsele 2006 is er voor het eerst gewezen op de nood aan een Masterplan Belsele 2020 om er voor te 
zorgen dat Belsele een eigen identiteit en een eigen elan bewaart en tegelijkertijd een aantrekkelijker leefomgeving wordt voor zijn 
huidige en toekomstige inwoners. Dit plan moet een breed draagvlak krijgen en kan een leidraad vormen voor de toekomstige werking 
van de dorpsraad.  
Betere samenwerking tussen de verenigingen  
Verenigingen gaan samenwerken als dit helpt om een gemeenschappelijk probleem te overwinnen. Het kerstconcert vormt voor de 
Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Belsele en voor het Sint-Gregoriuskoor Belsele een jaarlijkse bron van inkomsten. Ook de kerstmarkt 
bezorgt de deelnemende verenigingen extra inkomsten. Samenwerking is ook nodig om de publieke infrastructuur beter te benutten.  
 
6. Ruimtelijke ordening die weinig rekening houdt met eeuwenoude waterhuishouding  

Uitbreiding Populierenwijk  
De uitbreiding van de Populierenwijk stond op de agenda van de gemeenteraad van 24 november 2006. De bestemming is woongebied 
volgens het gewestplan Sint-Niklaas - Lokeren van 7 november 1978. Op 29 mei 1998 heeft de gemeenteraad beslist over te gaan tot 
vaststelling van het tracé, de wijze van aanleg en uitrusting van de ontworpen wegen. Op 6 april 1999 werd de verkavelingvergunning 
door de gemachtigde ambtenaar geweigerd. Hoewel de agenda van de gemeenteraad van 24 november 2006 stelt dat "Aangezien er thans 
een akkoord is met de gemachtigde ambtenaar omtrent een aantal aanpassingen, moet opnieuw een aangepast ontwerp worden 
opgemaakt.", is er volgens onze informatie nog geen formeel akkoord met de gemachtigde ambtenaar over het goedkeuren van de 
verkavelingvergunning. Er dient op gewezen dat sinds de weigering van 6 april 1999 er nieuwe ontwikkelingen zijn geweest: een 
verkavelingvergunning moet de watertoets doorstaan en in 2006 is er in het Waterschoot een overstromingsgebied aangelegd op de 
Belselebeek. De formele motivatie voor de aanleg van het overstromingsgebied was overstromingen in Belseledorp te voorkomen; in 
geen enkel officieel document wordt gesteld dat de aanleg van het overstromingsgebied moet dienen om het waterzieke meersengebied - 
dat op het gewestplan als woongebied is ingekleurd - geschikt te maken voor verkaveling met nieuwe wegen.  
Gedeeltelijk verplaatsen van waterloop nr. 1.246 langs de Lokerse Baan  
Het studiebureel Van Den Bulcke - Goegebeur & Co, Herbakkersplein 5, 9900 Eeklo vraagt de machtiging tot het afschaffen en 
verplaatsen van waterloop 1.246 ter hoogte van Lokerse Baan/Eeckelaerthof. Bezwaren kunnen ingediend worden tot 18 december 2006 
om 13.30 uur. Deze aanvraag kadert allicht in de inrichting van de KMO zone tussen de Lokerse Baan en Schrijberg.  
 
7. Nieuws uit de gemeenteraad  

Verslag gemeenteraad 26 oktober 2006 
Het dossier van de plaatsing van een lift in het gemeentehuis Belsele is nog niet voorgelegd aan de gemeenteraad omdat er nog 
technische problemen zouden zijn. Voor de vernieuwing van de ramen van het gemeentehuis Belsele is 97.639,26 EUR uitgetrokken. 
Agenda gemeenteraad 24 november 2006  
- 4 aankopen in der minne voor Speelbos Mierennest  
- Intrekking verwaarloosde eeuwigdurende concessies op de begraafplaats Belsele  
- Aangepast contract met ontwerper van de wegeninfrastructuur voor de uitbreiding van de Populierenwijk (zie hoger)  
 
8. Nieuws uit de cultuurraad, de milieuraad, de jeugdraad en de sportraad  

De cultuurraad: Op 12 december 2006 wordt een nieuwe cultuurraad verkozen.  
De milieuraad: Er werd een brochure over de gevaren van asbest verdeeld. Langs de Kleemstraat zullen essen worden aangepland met 
een tussenafstand van 10 meter.  
 
9. Mededelingen - Varia - Rondvraag  

Dorpsraad vergaderdata in 2007: 8 januari, 12 februari, 12 maart, 16 april, 7 mei, 11 juni, 13 augustus, 10 september, 8 oktober, 12 
november, 10 december.  
Opruimingswerken begraafplaats Belsele: Op het oude gedeelte van de begraafplaat worden de verwaarloosde eeuwigdurende en een 
aantal gratis concessies - waarvan de looptijd al lang voorbij is - opgeruimd. Gedurende minimaal 1 jaar wordt aangeduid dat de 
concessie vervallen is en de persoon die de concessie heeft aangegaan wordt hiervan verwittigd. Op donderdag 30 november werden de 
te verwijderen graven ter plaatse aangeduid. 


