
Verslag van de vergadering van 11 juni 2007 
Aanwezig: André Elewaut, André Weyn, Annemie Charlier, Arnold Vandermeulen, Arthur De Tender, Camiel De Vooght, 
Guido Stevens, Herman Wilssens, Johan Hessels, Julien Ghesquière, Luc Strobbe, Luk Huys, Omer Burm, Stany De Bleser, 
Thérèse De Bruyne.  
Stadsbestuur: Schepen Sofie Heyrman, seniorenconsulent Klaartje Coupé.  
Pers: Sylvain Luyckx.  
 
1. Verslag werking Hoge Bokstraat Comité  

Op 18 juni 2007 om 20 uur organiseert het comité een vergadering in het Watermolenwijkheem over de problematiek van het 
vrachtverkeer op de N403, de invloed van de ingebruikname van het Deurganckdok op het vrachtverkeer in de Hoge Bokstraat 
en de vrijwaring van de binnengebieden. Op deze vergadering worden ook geïnteresseerden van Kemzeke-Stekene, Sint-
Pauwels en Sinaai verwacht.  
 
2. Toelichting van de werking van het ouderenbeleidsplan door seniorenconsulent Klaartje Coupé en schepen Sofie 
Heyrman  

Waarom werd er voor gekozen om een ouderenbeleidsplan op te maken?  
- Vorig jaar werd het ouderenbehoefteonderzoek georganiseerd in samenwerking met VUB en provincie Oost-Vlaanderen.  
800 senioren werden bevraagd over allerlei thema's. Die gegevens bieden stof tot een ouderenbeleidsplan. Het heeft dan ook 
geen zin om de resultaten van het behoefteonderzoek opzij te leggen tot ze niet meer relevant zijn.  
- Een nieuwe legislatuur is een interessant moment om een beleidsplan op te stellen: er worden beleidslijnen uitgestippeld op 
alle domeinen.  
- Momenteel zijn er een aantal nieuwe documenten die - naast het behoefteonderzoek - stof kunnen geven tot het opmaken van 
een ouderenbeleidsplan: ontwerp van Lokaal Sociaal Beleidsplan, ontwerp van witboek, memorandum van de 
seniorenadviesraad.  
Het is de bedoeling dat het ouderenbeleidsplan een kernachtige tekst met te verwezenlijken doelstellingen en actiepunten 
wordt. Een aantal doelstellingen zal voor de huidige bestuursperiode (2007-2012) opgesteld worden, andere doelstellingen 
zullen over meerdere bestuursperiodes lopen.  
Er werd voor gekozen om zes werkgroepen op te richten:  
- gezondheid, zorg en dienstverlening (voorzitter Nele De Pagie)  
- huisvesting (voorzitter Hilde Reynvoet)  
- inspraak, informatie en beeldvorming (voorzitter Klaartje Coupé)  
- cultuur, sport, vrijetijdsbesteding en sociale contacten (voorzitter Jan Bral)  
- mobiliteit en veiligheid (voorzitter Helga Collyn)  
De werkgroepen worden telkens voorgezeten door professionelen uit het OCMW, het stadsbestuur of de politie met een 
deskundigheid voor dit thema.  
De werkgroepen zijn als volgt samengesteld: senioren-vrijwilligers, deskundigen, de schepen van sociale zaken en de OCMW-
voorzitter, de bevoegde schepen voor het thema en per meerderheidsfractie van OCMW- en gemeenteraad één afgevaardigde. 
Het is de bedoeling dat elke werkgroep ongeveer drie keer samenkomt. Al deze werkgroepvergaderingen worden voorzien in 
2007.  
 
3. Toelichting bij het zorgstrategisch plan in Belsele door seniorenconsulent Klaartje Coupé en schepen Sofie Heyrman  

Het zorgstrategisch plan is het grote masterplan ouderenzorg in Sint-Niklaas. Dit plan voorziet in de uitbouw van 
ouderenvoorzieningen.  
Dit plan omvat 6 grote projecten: OCMW campus, Baensland, Belsele, Nieuwkerken, de Plataan en Sinaai.  
De uitvoering omvat 3 fasen. In fase 1 worden de projecten OCMW campus (hoek Lodewijk De Meester-Lamstraat), 
Baensland (Abbingdonstraat) en Belsele (Kerkstraat) gerealiseerd.  
Belsele beschikt momenteel over 41 rusthuisbedden (ROB) en 3 bedden voor kortverblijf (KV).  
Dit worden 45 rusthuisbedden (ROB), 45 rust- en verzorgingstehuisbedden (RVT), 6 bedden voor kortverblijf (KV) en een 
antenne van het Lokaal Dienstencentrum, een minidienstencentrum met gemeenschapsfunctie en dienstverlening.  
Tijdens de bouwwerken blijft het huidige rusthuis in gebruik.  
Stand van zaken:  
- In 2005 heeft het OCMW goedkeuring voor het zorgstrategisch plan gekregen.  
- Firma Osbourne heeft opdracht gegeven voor de opmaak financieel-technisch plan, dat moet worden ingediend bij het 
Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoongebonden Aangelegenheden (VIPA). 
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- Het bestek voor ontwerpopdracht voor Belsele is vandaag de deur uitgegaan.  
- Ontwerpgroepen kunnen inschrijven (= architect, ingenieur stabiliteit, ingenieur speciale technieken, veiligheidscoördinator, 
verslaggever energienormen)  
Verdere timing:  
- De keuze van de ontwerper door de OCMW-raad van 21 juli 2007.  
- Voorbereiding dossier om naar het VIPA - de goedkeurende instantie op Vlaams niveau - te gaan tegen eind 2007.  
- Eerste werkzaamheden zijn gepland in 2008.  
 
4. Goedkeuring verslag vorige vergadering  

De vragen die onder "10. Varia - Parkzone Hof van Belsele - Kasteeldreef" zijn vermeld, zouden in een brief naar het 
stadsbestuur gestuurd worden.  
 
5. Briefwisseling  

Uitgaand: geen  
Inkomend:  
- 20 mei 2007: Brief van De Raaklijn over de parkzone  
- 21 mei 2007: Brief van burgemeester Freddy Willockx met het resultaat van snelheidscontroles in Belseledorp zone 30  
- 30 mei 2007: E-mail van Stefan Bauwens - dienst Ruimte en Milieu van de stad Sint-Niklaas - over het vellen van 3 pinussen 
tussen de kerk en het parochieplein  
- 1 juni 2007: E-mail van Bart Van Lokeren - dienst planning van de stad Sint-Niklaas - over de stadsverkaveling 
Populierenwijk  
- 4 juni 2007: E-mail van Luc Strobbe over het park van Belsele  
- 11 juni 2007: E-mail van Staf Lerno over overbodige bebouwde kom borden in de Kasteeldreef  
 
6. Toelichting bij de aanvraag van de stad tot het vellen van 3 pinussen naast de kerk in het kader van herinrichting van 
groen- en speelzone door schepen Ben Van Eynde  

Dit punt was op vraag van Stefan Bauwens op de agenda geplaatst, nadat het schepencollege van 29 mei 2007 had voorgesteld 
de stedenbouwkundige aanvraag betreffende het vellen van 3 pinussen op de groen- en speelzone achter de kerk van Belsele te 
bespreken op deze vergadering. Het schepencollege had afgesproken dat schepen Ben Van Eynde aan de hand van een kopie 
van het dossier duiding zou geven. Omdat schepen Ben Van Eynde niet aanwezig is op deze vergadering en de vergadering 
niet over een kopie van het dossier beschikte, konden over deze aanvraag geen zinvolle uitspraken gedaan worden. Als men de 
bomen wil vellen omdat ze een gevaar vormen voor de wandelaars of de spelende kinderen, vraagt de dorpsraad of er in 
nieuwe aanplantingen zal worden voorzien. Dergelijke aanplanting passen best in een inrichtingsplan van de kerkomgeving, 
waarin ook maatregelen tegen foutief parkeren voor de kerk worden opgenomen.  
 
7. Nieuws uit de gemeenteraad  

Elke adviesraad krijgt een aangepast reglement.  
 
8. Nieuws uit de cultuurraad  

Op zaterdag 30 juni 2007 om 14:30 uur opent de Guldensporen-efdaagse 2007 met de tentoonstelling "omtrent Daens" in De 
Kouter. Op zondag 1 juli 2007 is er tussen 9:30 en 12:30 uur Guldensporen-ontbijt-buffet.  
 
9. Nieuws uit de sportraad  

Op 5 juni 2007 zijn op de open sportraad de resultaten van de enquêtes besproken in werkgroepen. Er wordt gewerkt aan een 
sportbeleidsplan en aan een meerjarenplan sportinfrastructuur voor Sint-Niklaas. Sporthal De Klavers is bijna continu bezet. 
Op termijn wordt er uitgekeken naar uitbreiding van De Klavers. Er zijn geen plannen voor een echt voetbalterrein in Belsele 
omdat de sportverenigingen hier niet naar vragen.  
 
10. Varia  

Belseledorp  
Het aantal auto's is sinds de heraanleg niet verminderd.  
Het aantal fietsers in Belseledorp is gehalveerd.  
Senioren durven niet meer met de fiets door Belseledorp rijden.  
Verkeerssignalisatie  
De witte lijnen en de witte zebrastrepen zijn op veel plaatsen in Belsele niet meer zichtbaar.  
Overleg rond werken  
Op 12 juni 2007 starten werken aan de spooroverweg in de Kerkstraat, terwijl die dag ook een wielerwedstrijd door 
Belseledorp doorgaat.  
Belsele, mijn waterweg  
Op 22 maart 2008 is er een fietstocht van bron tot monding.  
Kleemse Feesten:  
Dit jaar gaan de Kleemse Feesten door op vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 juli in een feesttent in de Kleemstraat.  
 


