
Verslag van de vergadering van 12 februari 2007 
Aanwezig: André Elewaut, André Weyn, Annemie Charlier, Bernice Durinck, Camiel De Vooght, David Govaert, Guido 
Stevens, Hans Troch, Johan De Beule, Johan Hessels, Julien Ghesquière, Luc Strobbe, Luk Huys, Mike Nachtegael, Nelly 
Maes, Omer Burm, Patrick De Tender, Robert Dullaert, Staf Lerno, Stany De Bleser, Ulrich Verschelden, Walter Vermeulen, 
Werner De Smet, Werner Ongena.  
Stadsbestuur: Burgemeester Freddy Willockx, schepenen Jos De Meyer, Gaspard Van Peteghem, Sofie Heyrman.  
Pers: Sylvain Luyckx.  
 
1. Bespreking van het ontwerp witboek met het stadsbestuur  

Op de voornaamste opmerkingen van mensen van de dorpsraad, kregen we volgende antwoorden:  
 
1. Het witboek is een mooi werkdocument maar blijft te vaag  
Het witboek is een voorbereiding voor een politiek beleidsboek. Er zijn 1800 exemplaren van verspreid. Het is een oriëntatie- 
en beleidsgids die niet-legislatuur gebonden is. De meeste punten zijn nog niet concreet en moeten nog worden vertaald in 
korte termijn maatregelen.  
 
2. De deelgemeenten worden niet vanuit hun eigenheid benaderd  
Het witboek is een beleidsgids voor de stad in zijn geheel.  
 
3. Onder "Basisprincipes voor inspraak" komt de samenwerking met de dorpsraden aan bod.  
Maar toch blijven de volgende vragen:  
3.a. Hoe ziet het stadsbestuur de samenwerking met de dorpsraad?  
Het stadsbestuur wil verder de werking van de dorpsraden stimuleren. In vorig witboek stond: in navolging van Sinaai, de 
oprichting van dorpsraden in de andere deelgemeenten ondersteunen.  
3.b. Welke dialoog wil het stadsbestuur onderhouden?  
Het stadsbestuur probeert vertegenwoordigd te zijn op de dorpsraadvergadering in functie van de punten op de agenda.  
3.c. Welke inspraak wil het stadsbestuur aangaan?  
Het stadsbestuur staat open voor advies van de dorpsraad op het vlak van ruimtelijke ordening en voor constructieve 
opmerkingen.  
3.d. Hoe kan er efficiënter overlegd worden?  
In de lente zal er een overleg plaatsvinden tussen het stadsbestuur en vertegenwoordigers van de dorpsraden.  
 
4. Hoe en wanneer plant het huidige bestuur de jeugdsite in Belsele?  
De jeugddienst zoekt samen met de jeugddeelraad van Belsele naar geschikte locaties. De voorgestelde inplantingplaats zal 
onderworpen worden aan de inspraak van de dorpsraad en de jeugd. Op het ogenblik dat het tweede witboek werd 
samengesteld, was het nog niet geweten dat de lokalen van jeugdhuis 't Pleksken verkocht werden.  
 
5. Hoe en wanneer ziet het stadsbestuur een echte stadsring ontstaan, zodat doorgaand en zwaar verkeer zo veel mogelijk uit 
woonstraten kan gehouden worden?  
De voltooiing van de stadsring is de eerste prioriteit van het stadsbestuur. Voor de westelijke tangent zijn alle onteigeningen 
gebeurd en wordt verwacht dat de werken starten in 2008. Voor de oostelijke tangent zullen nog voor de zomer 7 vervroegde 
onteigeningen gebeuren. Een werkgroep bestudeert momenteel het tracé. In 2010 moet er normaal kunnen aan begonnen 
worden. De westelijke tangent biedt nog geen oplossing voor de verkeershinder in de Hoge Bokstraat. De werken aan de Hoge 
Bokstraat in 2006 hebben het probleem van de trillingen grotendeels verholpen. Voor de doortocht van de Valk en de 
veiligheid van de overweg biedt dit project wel een oplossing. In het vooruitzicht van de realisatie van de tangenten, worden de 
kruispunten op de N70 met Tereken, Driegaaien, Brugsken en Schreiberg heraangelegd door het Vlaams Gewest. Na de 
realisatie van de tangenten zal de N70 aangelegd worden als een "stadsboulevard" volgens het concept dat in Beveren werd 
toegepast. Door de Intercommunale voor het Land van Waas is een studie opgestart waarin de noodzaak voor een bijkomende 
noord-zuidverbinding in het Waasland en de toekomstige impact van de haventrafiek in het Waasland wordt in kaart gebracht. 
 
6. Betere benutting van "De Klavers"  
Het stadsbestuur zal proberen de sporthal meer te laten gebruiken door Belseelse verenigingen, zodra de nieuwe sporthal van 
VTS zal voltooid zijn. De burgemeester denkt dat de huidige concessie van De Klavers loopt tot november 2008. (Een 
stadsmedewerker laat achteraf weten dat dit 2011 is.) Bij de besprekingen voor de nieuwe concessie zal er gezorgd worden dat 
het gebruik van De Klavers aantrekkelijker wordt voor de Belseelse verenigingen. 
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7. Handhaving tot verbetering van het openbaar vervoer in Belsele  
Het stadsbestuur heeft zich aangesloten bij de prioriteiten van de BTTB (Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers). Er is een 
goed overleg met De Lijn. Met de NMBS is het overleg moeilijker, hoewel Sint-Niklaas de laatste 5 jaar goed bediend werd 
door de NMBS. Het stadsbestuur zal De Lijn en de NMBS oproepen beter te overleggen.  
 
8. De toekomst van het Belseels rusthuis  
In 2002 haalden Sint-Niklaas 200% en Sinaai 500% van de Vlaamse norm wat betreft het aantal rustoordbedden per inwoner. 
Als de stad het aantal rusthuisbedden en de rusthuiskamers in overeenstemming brengt met de Vlaamse norm, subsidieert het 
Vlaamse Gewest 70% van de (ver)nieuwbouwkosten. De overige 30% komen uit het lokaal zilverfonds. Het zorgstrategisch 
plan voorziet een nieuw rusthuis in Belsele maar concrete plannen zijn er nog niet.  
 
9.Varia  
Van de concrete aandachtspunten opgesomd in het "Memorandum Dorpsraad Belsele 2006" vinden we weinig terug in het 
witboek. Anderzijds wordt in het witboek verwezen naar heel wat plannen en studies. Er wordt voorgesteld dat het witboek een 
prominente plaats krijgt op www.sint-niklaas.be, met achter elk vermeld plan en studie een hyperlink naar een webpagina met 
het plan en bijkomende up-to-date informatie. Een masterplan voor Belsele kan daar gerust aan toegevoegd worden.  
Onder kwalitatief waterbeheer beoogt het witboek de wateroverlast te beperken en de waterkwaliteit te verbeteren. Er wordt 
voorgesteld de waterlopen ook een recreatief karakter te geven door op de oever een wandelweg in groengebied aan te leggen. 
Het witboek vermeldt niets over GSM zendmasten. Het stadsbestuur heeft tijdens de zomer van 2006 een richtsnoer voor de 
plaatsing van GSM masten vastgelegd: op stadsterreinen geen nieuwe inplantingen, wel eventueel versterking op de bestaande 
locaties.  
Na de bespreking van het witboek en de ingezonden amendementen in de gemeenteraad, zal het witboek vertaald worden in 
een lokaal strategisch plan. Tijdens een speciale vergadering van het schepencollege in september 2007 zullen de prioriteiten 
worden vastgelegd, rekening houdend met het beschikbare budget.  
 
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering  

Geen opmerkingen.  
 
3. Briefwisseling  

Inkomend:  
22 jan 2007: e-mail met antwoord van provincie Oost-Vlaanderen op brief over inrichting van Belselebeek van februari 2006 
12 feb 2007: e-mail van Marc Vermeiren over druk verkeer in Belseledorp  
Uitgaand: geen  
 
4. Vergadering ad-hoc werkgroep ruimtelijke ordening over "Park van Belsele" en "Thermen van Belsele"  

Op maandag 19 februari 2007 om 20 uur gaat er een vergadering door waarop de geïnteresseerden de plannen kunnen inkijken 
die neergelegd zijn in het kader van het openbaar onderzoek van de projecten "Park van Belsele" en "Thermen van Belsele".  
 
5. Verslag werking actiecomité Hoge Bokstraat  

Het actiecomité plant een gesprek met Peter Hertog, de nieuwe Oost-Vlaamse gedeputeerde voor wegen en mobiliteit, 
burgemeester Freddy Willockx en schepen en Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer.  
 
6. Verslag werking werkgroep water  

Het voorstel "Belselebeek, mijn waterweg" is ingediend bij de Bond Beter Leefmilieu, voor het project "Mijn Waterweg: 
Verleden, Heden en Toekomst van de waterloop in mijn buurt".  
Onder "4. Een kwalitatief watersysteem realiseren" van het witboek wordt voorgesteld de punten "A. Wateroverlast 
verminderen" en "B. Waterkwaliteit verbeteren", aan te vullen met: "C. Recreatieve inrichting van beekgebieden" en "D. 
Beschermen, onderhouden en herstellen van beek en beekgebieden volgens decreet voor integraal waterbeleid".  
Opmerkingen bij het saunacomplex: gebouw en parking verschuiven naar het oosten om het beekgebied te vrijwaren; de 
bufferbekkens zijn onvoldoende: ze verschuiven naar het noordwesten van het terrein en groter afmetingen geven als vijver. 
De coördinator stelt bezwaarschrift op.  
Op 27 februari 2007 worden de zoneringsplannen besproken in het milieuhuis van Sint-Niklaas.  
 
Foto's van het overstromingsgebied en de meersen naast de Populierenwijk van vrijdag 19 januari 2007 tonen aan dat het 
overstromingsgebied in het Waterschoot heel wat regenwater heeft gebufferd. De waterplassen in de meersen waar de stad de 
uitbreiding van de Populierenwijk plant, bleven hierdoor veel kleiner dan in september 1998, toen ongeveer de helft van het 
gebied onder water stond.  
 
7. Nieuws uit de cultuurraad  

Op de nieuwjaarsreceptie van de deelcultuurraad van Belsele van woensdag 17 januari 2007 waren 63 aanwezigen. Drie 
activiteiten staan op het programma. Naar aanleiding van de dag van Europa in mei, zal op vrijdag 4 mei 2007 de film "An 
Unconvenient Truth" van Al Gore uit 2006 vertoond worden in "De Klavers". De 11-juli-viering vindt plaats tijdens het eerste 
weekend van juli. Tijdens het tweede weekend van september zal een cultuurmarkt georganiseerd worden waarbij de 
verschillende culturele verenigingen hun jaarprogramma voor volgend jaar kunnen presenteren. 


