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1. Goedkeuring verslag vorige vergadering  

Toevoeging bij 9. Mededelingen - Varia - Rondvraag: Op de dorpsraad van 13 november 2006 werd ermee ingestemd dat de 
coördinator van de werkgroep water een gesprek met schepen van openbare werken Gaspard Van Peteghem aanvraagt in verband met 
de inrichting van opritten over baangrachten. Op 1 december 2006 heeft de coördinator - na het gesprek met de schepen - hierover een 
e-mail gestuurd naar het college van burgemeester en schepenen. Het college van burgemeester en schepenen heeft hierop geantwoord 
in een brief van 13 december 2006.  
 
2. Briefwisseling  

Inkomend:  
- 22 december 2006: brief van stadsbestuur over dynamische borden zone 30 in schoolomgevingen als antwoord op het verslag van de 
dorpsraad van 13 november 2006  
 
3. Aandachtspunten van de dorpsraad Belsele in 2007  

Een betere ruimtelijke ordening en een beter aangepaste verkeersinfrastructuur  
In de periode 2001-2006 zijn er in Belsele op diverse plaatsen nieuwe gebouwen opgetrokken die weinig rekening hielden met de 
omgeving en het landelijke karakter van Belsele: ééngezinswoningen met één woonlaag werden vervangen door meergezinswoningen 
met drie of meer woonlagen. De bouwpercelen werden helemaal volgebouwd en verhard met opritten naar garages. Door de 
inplanting van deze nieuwe gebouwen is hun omgeving verschraald. Deze gebouwen zijn opgetrokken door bouwpromotoren die geen
enkele affiniteit met Belsele hebben en enkel oog hebben voor winstmaximalisatie. Deze gebouwen konden gerealiseerd worden 
zonder dat de bestaande rooilijnen werden in vraag gesteld. Meermaals was de periode van het openbaar onderzoek al achter de rug, 
vooraleer de omwonenden zich bewust werden van de omvang van het project. Deze projecten worden bekendgemaakt door middel 
van aanplakbiljetten "Bekendmaking - Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning". Als er ook werken aan waterlopen en/of wegen 
mee gepaard gaan, wordt deze bekendmaking voorafgegaan of gevolgd door een "Bericht van de stad Sint-Niklaas - dienst landbouw-
patrimonium - van aanvraag tot machtiging tot het uitvoeren van werken aan waterlopen en/of wegen".  
Momenteel bevinden zich opnieuw een aantal grotere bouwprojecten in diverse fasen van uitvoering: sommige bevinden zich nog in 
de ontwerpfase, voor anderen loopt een openbaar onderzoek en nog anderen zijn al in uitvoering.  
Als dorpsraad vragen we aan het nieuwe stadsbestuur volgende maatregelen systematisch te overwegen:  
1. Gelijktijdig publiceren van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning en de aanvraag tot machtiging van bijkomende werken 
aan waterlopen of wegen.  
2. De aanvragen publiceren op www.sint-niklaas.be met on-line doorverwijzing naar een duidelijke beschrijving van het bouwdossier. 
 
3. Harmoniseren, verfijnen en actualiseren van de bestaande BPA's en - indien nodig - extra randvoorwaarden formuleren om het 
karakter en de kwaliteit van de leefomgeving veilig te stellen of nog te versterken.  
4. Kritisch toetsen van de bouwaanvragen aan het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en aan de andere richtlijnen en plannen om te 
vermijden dat de Belselenaar voor voldongen feiten geplaatst wordt.  
5. De openbare onderzoeken beschouwen als opportuniteiten om de kwaliteit van de voorgestelde projecten te verbeteren en de 
acceptatie bij de omwonenden te verhogen.  
Een beter geïntegreerd openbaar vervoer  
Belsele beschikt over een stopplaats op de treinverbinding Sint-Niklaas - Lokeren en wordt bediend door de buslijn 21/22 (Lokeren -) 
Sinaai - Belsele - Sint-Niklaas - Meerdonk/Hulst en door de belbus 70 Lokeren-Waasmunster, die naast Belsele ook Sinaai aandoet.  
Het gebruik van het openbaar vervoer kan voor de Belselenaar een redelijk alternatief voor het gebruik van de wagen bieden als hij - 
zeker tijdens het weekend - vlot gebruik kan maken van zowel de diensten van De Lijn als van de NMBS (en eventueel ook van de 
MIVB). Omdat er - ook voor courante bestemmingen - meermaals moet overgestapt worden en de overstaptijden vaak slechts enkele 
minuten bedragen, is het voor de reiziger met het openbaar vervoer belangrijk dat hij kan rekenen op:  
1. stipte trein- en busverbindingen, zonder vertragingen  
2. goede routeplanners  
3. trein- en busverbindingen die goed op elkaar aansluiten  
4. makkelijke en snelle aankoop van vervoerbewijzen voor bus, trein of tram  
5. aantrekkelijke tariefformules (zoals combinatietickets De Lijn-NMBS en eventueel -MIVB) 
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Als dorpsraad willen wij bij de verschillende besturen en organisaties ijveren om de dienstverlening voor de Belselenaar te verbeteren 
door het aanbod beter op elkaar af te stemmen en aantrekkelijker te maken voor elke Belselenaar. Momenteel is er enkel een halte van 
de belbus nabij het station van Belsele. Als dorpsraad willen wij ervoor ijveren dat aan het station van Belsele makkelijk kan 
overgestapt worden van of naar fiets, auto, trein, bus en belbus.  
Een betere dienstverlening en een betere publieke infrastructuur  
In het gemeentehuis, de bibliotheek, het rusthuis Herfstrust, de stedelijke basisschool, de kunstacademie, de sporthal De Klavers en de 
cultuursite de Kouter biedt het stadsbestuur zijn diensten in Belsele aan. Het is ondertussen bekend dat het postkantoor van Belsele zal 
gesloten worden in 2008. Op het vlak van sport-, jeugd, en fuifinfrastructuur is Belsele achterop geraakt, in vergelijking met de 
omliggende gemeenten.  
Als dorpsraad willen wij samen met de Belselenaar, de Belseelse verenigingen en het stadsbestuur het huidige aanbod evalueren en 
onderzoeken hoe we het aanbod duurzaam kunnen verbeteren en uitbreiden, al dan niet in samenwerking met andere organisaties en 
instellingen.  
Beter samenleven en samenwerken in wijken, tussen burgers en tussen verenigingen  
Als dorpsraad willen wij actief initiatieven ondersteunen die de mensen binnen wijken de gelegenheid bieden elkaar te ontmoeten. 
Ook gezamenlijke initiatieven van verenigingen met als doel zo veel mogelijk mensen op de been te brengen willen wij als dorpsraad 
een ruggesteun bieden.  
Een voorbeeld van dergelijk initiatief is de nieuwjaarsdrink van de Populierenwijk van zondag 14 januari 2007 om 11 uur op het 
speelplein van de Populierenwijk. Meer dan 10 jaar nadat de laatste Populierenfeesten plaatsvonden en het laatste 't Populierke 
verscheen, hebben een aantal leden van het vroegere Populierenwijkcomité dit initiatief genomen. Meer dan 250 mensen hebben zich 
nu al voor de eerste nieuwjaarsdrink van de Populierenwijk ingeschreven.  
 
4. Nieuwe projecten die aandacht hebben voor de natuur in en de geschiedenis van Belsele  

De Belselebeek, mijn waterweg  
Van 1 oktober 2006 tot eind maart 2008 zet Bond Beter Leefmilieu met steun van het Vlaams projectenfonds, en in samenwerking 
met Heemkunde Vlaanderen, zijn schouders onder het project "Mijn Waterweg: Verleden, Heden en Toekomst van de waterloop in 
mijn buurt". Lokale heemkundige kringen en natuurverenigingen worden opgeroepen om samen een activiteit uit te werken rond een 
plaatselijke waterloop. De resultaten van deze samenwerking zullen worden voorgesteld eind maart 2008 met een publieksactiviteit en 
een gezamenlijk fotoboek.  
Onder de naam "De Belselebeek, mijn waterweg" hebben De Raaklijn, de werkgroepen water en erfgoed van de dorpsraad en de 
Amedee Verbruggenkring-Belsele een voorstel ingediend om mee te werken aan het project "Mijn Waterweg: Verleden, Heden en 
Toekomst van de waterloop in mijn buurt".  
Kom uit uw kot en wandel u wijs in de Mierennest  
De werkgroepen erfgoed en water verlenen - samen met uiteenlopende verenigingen - hun medewerking aan een langdurig project 
gelanceerd door de Raaklijn dat tot doel heeft vier eigentijdse leerpaden te lanceren.  
In 2007 wordt gewerkt aan een leerpad naar en in de Mierennest. Dit leerpad heeft oog voor heden, verleden, cultuur en natuur en 
wordt bondig beschreven in een A5 brochure met een routeplan in het midden. Aanvullende informatie zal te vinden zijn op 
interactieve webpagina's op www.belsele.be. De brochure zal beschikbaar zijn op het gemeentehuis, in de bibliotheek en bij de 
toeristische dienst van Sint-Niklaas. De interessante plaatsen op het leerpad zullen gemarkeerd worden met genummerde paaltjes, 
waarnaar op het routeplan en in de tekst van de brochure zal naar verwezen worden. De brochure moet zowel aantrekkelijk zijn voor 
leerlingen van de lagere scholen als voor geïnteresseerde volwassenen. Het traject zal ook geschikt zijn voor gebruikers van rolstoelen 
en kinderwagens.  
 
5. Verslag werking actiecomité Hoge Bokstraat  

Op zaterdag 6 januari 2007 hebben drie groepen volwassenen en kinderen Driekoningen gezongen met een aangepast lied met 
verwijzingen naar de Hoge Bokstraat. Bij deze gelegenheid heeft het comité Hoge Bokstraat de bewoners een nieuwjaarsbrief bezorgd 
en is er een omhaling gehouden ten voordele van een noodlijdend gezin uit de buurt. De actiepunten van het actiecomité voor 2007 
zijn: 1. blijven ijveren voor de realisatie van de doortrekking N41, 2. geen omleidingsweg tot Vlyminckxhoek, 3. zo snel mogelijk 
eenrichtingsverkeer voor vrachtvervoer, 4. afwerken en onderhoud van fiets- en voetpaden, 5. zo veilig mogelijk verkeer en 6. zo 
weinig mogelijk verkeershinder. Begin april wordt een fietstocht georganiseerd om de mensen bij elkaar te brengen.  
 
6. Nieuws uit de gemeenteraad  

Op de gemeenteraad van 2 januari 2007 zijn de OCMW raadsleden aangeduid en zijn de gemeenteraadscommissies - die voortaan 
openbaar zijn - samengesteld.  
 
7. Nieuws uit de cultuurraad  

Op 12 december 2006 is er een nieuwe cultuurraad samengesteld met Raf Smet als voorzitter.  
 
8. Nieuws uit de milieuraad  

Aan de milieuraad werd gevraagd advies uit te brengen over de Sinaaiwegel zonder dat er een voorstel op tafel lag. Ondertussen zijn 
er vrachtwagens grind gestort.  
 
9. Nieuws uit de jeugdraad  

Het jeugdevenement gaat door op 24 april 2007 met een skate-evenement, een fietstocht en een openluchtfuif. De lokalen van 
jeugdhuis 't Pleksken zijn verkocht aan een vastgoedmakelaar. Hopelijk kan de locatie in gebruik blijven tot het einde van het 
huurcontract dat loopt tot juli 2007. Het nieuwe jeugdbeleidsplan zal extra aandacht schenken aan de nood aan goede jeugdlokalen.  
 
10. Varia  

Midden januari 2007 start het openbaar onderzoek voor het saunacomplex. 


