
Verslag van de vergadering van 14 mei 2007 
Aanwezig: André Elewaut, André Weyn, Annemie Charlier, Arthur De Tender, Bernice Durinck, Camiel De Vooght, Dirk 
Van der Speeten, Erika Fischer, Firmin De Beleyr, Guido Stevens, Gunnar Van Hove, Julien Ghesquière, Luc Strobbe, Luk 
Huys, Mike Nachtegael, Omer Burm, Serge Gils, Stany De Bleser, Walter Vermeulen.  
Stadsbestuur: Schepen Wouter Van Bellingen  
Pers: Sylvain Luyckx.  
 
1. Nieuw onderkomen voor jeugdhuis 't Pleksken  

Op woensdag 9 mei 2007 om 20 uur heeft schepen Wouter Van Bellingen een vergadering belegd om met alle betrokken 
partijen de optie te bespreken om De Kouter (ruimte achter 't Ey, Kouterstraat 6b) te laten gebruiken door jeugdhuis 't 
Pleksken, omdat jeugdhuis 't Pleksken vanaf 1 juli 2007 geen locaal meer heeft. In een open vergadering werden de voor- en 
nadelen afgewogen, met als conclusie dat De Kouter niet geschikt is om 't Pleksken te huisvesten. Tegelijkertijd werd ook 
duidelijk dat we moeten nadenken om de infrastructuur van De Kouter beter te kunnen benutten. Dit betekent dat er nog geen 
oplossing is voor een nieuw - tijdelijk - onderkomen voor jeugdhuis 't Pleksken. Een zoektocht naar leegstaande gebouwen in 
Belsele heeft ook niets opgeleverd. Op langere termijn vindt jeugdhuis 't Pleksken best een stek op een goede jeugdsite met 
voldoende speelruimte en vergaderlokalen. Het terrein tegenover sporthal De Klavers in de Sint-Andriesstraat is op kaart 36 
van het Ruimtelijk Structuurplan Sint-Niklaas (Gewenste ruimtelijke structuur Belsele) aangeduid als mogelijke uitbreiding 
gemeenschapsvoorziening. Dit terrein ligt niet ver van de door de stad aangekochte speelbossen in de Mierennest, is goed 
gelegen voor de inplanting van een jeugdsite met fuifzaal maar is momenteel nog in privé bezit. Het terrein waar twee jaar 
geleden nog de staande wip van K.H.M. Sint-Sebastiaan Belsele stond en dat nu gebruikt wordt als parkeerterrein is stedelijk 
bezit en zou eventueel in aanmerking kunnen komen om er gerecupereerde wooncontainers tijdelijk te plaatsen. De aansluiting 
van sanitair met de riolering zou voor een tijdelijke oplossing wel zeer duur uitvallen. Anderzijds moet er toch gestreefd 
worden naar een degelijke - duurzame - oplossing: voldoende thermische isolatie om de verwarmingskosten binnen de perken 
te houden, voldoende geluidsisolatie om de buurtbewoners niet te belasten, oplossing voor het lawaai door rokers die buiten 
een sigaret gaan opsteken en voldoende sociale controle.  
Als overgangsoplossing wordt voorgesteld twaalf maal per jaar de polyvalente zaal van De Klavers te laten gebruiken door het 
jeugdhuis 't Pleksken, in analogie met de werking van jeugdhuis Troelant in Sinaai. Het huishoudelijk reglement van De 
Klavers moet eventueel in die zin worden aangepast. Het bestuur van jeugdhuis 't Pleksken wordt opgeroepen op korte termijn 
meer samen te werken met de andere jeugdverenigingen van Belsele om eventueel hun lokalen tijdelijk te kunnen gebruiken. 
Jeugdhuis 't Pleksken kan - zoals elke andere vereniging - af en toe gebruik maken van het cultuurlokaal van De Kouter, 
zonder de huidige gebruikers te verdringen.  
Het is duidelijk dat het stadsbestuur mee zoekt naar een betaalbare en haalbare oplossing voor een nieuw onderkomen voor 
jeugdhuis 't Pleksken. Maar het is niet de schuld van het stadsbestuur dat jeugdhuis 't Pleksken op 1 juli 2007 geen locaal meer 
heeft. Jeugdhuis 't Pleksken kan van het stadsbestuur dus ook geen lokaal claimen. Voor jeugdhuis 't Verschil in Nieuwkerken 
werd door het vorige stadsbestuur een nieuw gebouw gerealiseerd na 20 jaar onafgebroken werking. Jeugdhuis 't Pleksken kan 
hier nog maar 5 jaar werking tegenover stellen. Jeugdhuis Troelant in Sinaai bestond al voor de fusie.  
In het kader van de realisatie van een jeugdsite wordt best nu al nagedacht aan welke behoeften van de - al dan niet 
georganiseerde - jeugd van Belsele zou moeten kunnen tegemoet gekomen worden, zoals een repetitielokaal, 
tafeltennisfaciliteiten...  
 
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering  

Geen opmerkingen.  
 
3. Briefwisseling  

Uitgaand: geen  
Inkomend:  
- 25 april 2007: Brief van de stad Sint-Niklaas over jeugdhuis 't Pleksken  
- 3 mei 2007: Brief van de stad Sint-Niklaas over ouderenbeleidsplan  
- 7 mei 2007: E-mail van Omer Burm met bezwaarschrift beekbekkenbeheer  
- 14 mei 2007: E-mail van Mike Nachtegael over jeugdhuis 't Pleksken  
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4. Terugblik op en toelichting bij "Kom uit uw kot en wandel u wijs in de Mierennest"  
Het inwandelen van het "Kom uit uw kot en wandel u wijs in de Mierennest" traject op zondag 22 april 2007 is in heel 
gemoedelijke sfeer en onder een heerlijk lentezonnetje verlopen. Naast de geïnteresseerde Belselenaren, waaronder de drie 
schepenen uit Belsele, namen ook heel wat mensen van buiten Belsele aan de wandeling deel. Elke wandelaar ontving gratis de 
brochure "Kom uit uw kot en wandel u wijs in de Mierennest", die ook in het gemeentehuis en in de bibliotheek van Belsele en 
op http://www.belsele.be/kuuk2007/kuuk2007brochure.pdf te vinden is. De wandeling is ongeveer 3 km lang en duurt normaal 
ongeveer 1 uur. Het inwandelen heeft meer dan 2 uur geduurd omdat de gidsen heel wat meer wisten te vertellen over de 
bezochte sites dan wat er in de brochure vermeld staat. Bij het bezoek van het Sint-Andriesbosje is het voorstel bij de 
aanwezige schepenen aangekaart om de Sint-Andrieswegel via een brugje te laten doorlopen tot in het Sint-Andriesbosje, 
waardoor dit bospark heel wat meer passanten zou aantrekken. De wandeling zal ook als een natuurpad verder worden 
uitgewerkt, ondersteund door een aangepaste interactieve webstek. In september zal dit eerste "Kom uit uw kot" project 
geëvalueerd worden en zal met de voorbereiding van het "Kom uit uw kot" 2008 project gestart worden.  
 
5. Verslag werking werkgroep water  

Van 22 november 2006 tot 22 mei 2007 liep het openbaar onderzoek met betrekking tot de waterbeheerplannen. Er is veel 
aandacht voor afwatering en afvoer van vuil water. Er is ook veel aandacht voor de oevers van de beken in de landbouw-, bos- 
en groengebieden. Er is te weinig aandacht voor de beken en hun beekgebieden in de centra, in de woongebieden.  
Opmerkingen bij en suggesties voor verbeteringen van het nieuwe overstromingsgebied op de Belselebeek ter hoogte van 
Waterschoot zullen overgemaakt worden aan het stadsbestuur.  
In het kader van het project "Belselebeek, mijn waterweg" wordt een tentoonstelling voorbereid met foto's, poëzie en andere 
kunstwerkjes over de Belselebeek.  
 
6. Nieuws uit de gemeenteraad  

Er wordt een aanpassing van het huishoudelijk reglement van De Klavers doorgevoerd om rekening te houden met de nieuwe 
wetgeving rond het rookverbod en de geluidsnormen.  
Met het gemeentelijk reglement participatie van de burger wordt getracht tegelijk een aantal afspraken te beschrijven. Door al 
de participatie-elementen in één reglement onder te brengen, krijgt de burger een handig overzicht van de manieren waarop hij 
kan participeren in het gemeentelijk beleid.  
 
7. Nieuws uit de cultuurraad  

Op de voorstelling van "An Inconvenient Truth" van Al Gore van 4 mei 2006 in De Klavers waren 65 aanwezigen.  
De 11 juli 11 daagse zal dit jaar in het teken staan van Priester Daens.  
De organisatie van de cultuurmarkt in het najaar is in voorbereiding.  
In oktober is er een vertelavond gepland in het Sint-Andriesbosje.  
 
8. Nieuws uit de milieuraad  

Op 2 maart 2007 was er een werkvergadering op het stadhuis over de uitbreiding van de Populierenwijk. De voorgestelde 
plannen waren identiek aan deze van 1993 en voorzien een eerder banale verkaveling voor 70 woningen. Omdat er twijfels zijn 
over de draagkracht van de bodem voor de verschillenden percelen is er een bijkomend onderzoek beloofd.  
Verschillende wegels zijn verhard om tegemoet te komen aan het verhoogd recreatief gebruik.  
De aanvraag om een rodeo te organiseren in de buurt van de Bezekoek is afgewezen.  
Het ziet er naar uit dat het organiseren van een motorcross in de buurt van de Bezekoek ook niet meer zal toegelaten zijn.  
De Wase model Helicopterclub met vliegterrein in de Bergstraat blijkt de bepalingen van zijn vergunning niet te respecteren. 
 
9. Nieuws uit de sportraad  

Op 5 juni om 19.30 uur gaat een open sportraad door in sporthal "De Witte Molen". De sportraad van Sint-Niklaas beschikt 
over een eigen webstek: http://www.sinsport.be .  
 
10. Varia  

Seniorenbeleid: In de dorpsraad van juni zal aandacht besteed worden aan het seniorenbeleid.  
 
Parkzone Hof van Belsele - Kasteeldreef: Ondertussen heeft het privé park tussen Kasteeldreef, Hof Van Belsele en Nieuwe 
Baan concrete vorm gekregen en dragen de talrijk aangeplante bomen al weelderig bladeren. Toch zijn er een aantal vragen 
gerezen: Waarom ligt de Lange Dreef niet langer in het verlengde van de Bergstraat, zoals voorzien op de plannen die deel 
uitmaakten van het openbaar onderzoek? Welke functie hebben de poortpalen die langs beide zijden van de verlegde Lange 
Dreef zijn opgetrokken en die niet ingetekend stonden op de plannen die deel uitmaakten van het openbaar onderzoek? Wat zal 
het uiteindelijke traject van de voetwegels zijn? Welk deel van het park zal publiek toegankelijk zijn? Bestaan hierover 
afspraken tussen de eigenaar en het stadsbestuur?  
 
Gemeenteraadsleden: de e-mailadressen van de gemeenteraadsleden staan nog niet op http://www.sint-niklaas.be .  
 
Kunst In Belsele: de activiteiten van de werkgroep staan op een laag pitje bij gebrek aan tijd van de voorzitter 


