
Verslag van de vergadering van 10 september 2007 
Aanwezig: Alphonsine Vercauteren, André Elewaut, André Weyn, Annemie Charlier, Arthur De Tender, Bernice Durinck, 
Camiel De Vooght, Christine Meert, Guido Stevens, Johan De Beule, Julien Ghesquière, Luk Huys, Omer Burm, Stany De 
Bleser, Werner Ongena.  
Stadsbestuur: Jo De Cuyper.  
Pers: Sylvain Luyckx.  
 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering  

Geen opmerkingen.  
 
2. Briefwisseling  

Uitgaand: geen  
Inkomend:  
- 7 september 2007: E-mail van Klaartje Coupé - seniorenconsulent van de stad Sint-Niklaas - over nagestuurde documenten  
- 8 september 2007: E-mail van Eddy Vanhuffel over de werken voor het aanbrengen van een nieuw wegdek op de Nieuwe 
Baan  
 
3. Ruimtelijke ordening en leefmilieu in Belsele  

Verkaveling Uitbreiding Populierenwijk (gebied tussen Malpertuuslaan en oude spoorbaan Sint-Niklaas - Dendermonde) 
De provincie heeft gunstig advies uitgebracht. Het dossier zal voorgelegd worden aan de stedelijke werkgroep verkavelingen. 
Verkaveling Kleemhof (Kleemstraat) 
De bouwaanvraagprocedure loopt.  
Aanleg wegeninfrastructuur KMO-zone BPA Schoonhoudt (gebied tussen Lokerse Baan en Schrijberg) 
De bouwaanvraagprocedure loopt.  
Park Hof van Belsele (gebied tussen Kasteeldreef, Lange Dreef en Nieuwe Baan) 
De regularisatie van de afwijkingen van de oorspronkelijke plannen om tegemoet te komen aan de opmerkingen van de 
omwonenden is in voorbereiding. Tijdens de volgende dorpsraadvergadering zal de eigenaar de plannen voor de uitbreiding 
van deze parkzone voorstellen.  
Saunacomplex - Thermen Sint-Niklaas nv (Nieuwe Baan, naast viaduct N70) 
Het stadsbestuur heeft een milieuvergunning voor een termijn van 20 jaar verleend om een sauna- en thermencomplex te 
exploiteren, mits de vergunde inrichting in gebruik genomen wordt binnen een termijn van 2 jaar vanaf 6 augustus 2007.  
Bouwaanvraag appartementsgebouw (kruispunt Lokerse Baan - Oude Baan) 
Het beroep van de gemachtigde ambtenaar van AROHM (Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten 
en Landschappen) Gent tegen het toekennen de door de bestendige deputatie toegekende bouwvergunning is in behandeling 
door de bevoegde minister.  
 
4. Verkeersveiligheid in Belsele  

Slechte voetpaden in de Populierenwijk 
Ondanks meerdere meldingen van het probleem aan het meldpunt, beloftes voor oplossing van het probleem tijdens 
wijkvergaderingen en in verkiezingsdrukwerk en artikels in diverse kranten, zijn de beschadigde voetpaden nog steeds niet 
hersteld. De beschadiging is veroorzaakt door de dikke wortels van de platanen net onder de oppervlakte die de voetpadtegels 
optillen. Vorig jaar zijn de takken van de platanen in de Populierenwijk gesnoeid. Deze gelegenheid heeft men spijtig genoeg 
niet te baat genomen om ook de wortels van de platanen die de voetpadtegels optillen te verwijderen. Het aanslepende 
probleem is waarschijnlijk toe te schrijven aan onduidelijke of uitblijvende afspraken tussen de groendienst en de dienst 
openbare werken van de stad Sint-Niklaas.  
Dynamische verkeersborden zone-30 in de Kerkstraat 
Als de weersomstandigheden gunstig zijn, zullen nog tijdens de maand september 2007 dynamische verkeersborden zone-30 in 
de Kerkstraat worden aangebracht.  
Afgesleten wegmarkering en zebrapaden 
Er loopt een aanbesteding om tegen het einde van 2007 thermoplastische wegmarkeringen aan te brengen op alle wegen 
waarvoor de stad Sint-Niklaas verantwoordelijk is.  
Tijdens de vergadering wordt erop gewezen dat dergelijke markering bij regenweer gevaarlijk glad kan zijn voor fietsers.  
Wild parkeren nabij De Klavers 
Ondanks de aanwezige politie, wordt er dagelijks wild geparkeerd in de kus-en-rij-zone van de Stedelijke basisschool Gavertje 
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Vier naast de sporthal De Klavers.  
Slechte zichtbaarheid kruispunt Molendreef-Belseledorp 
De geparkeerde wagens maken dat het gevaarlijk is om vanuit de Molendreef richting Sint-Niklaas te rijden. Tijdens de 
bespreking van de plannen van de heraanleg van Belseledorp heeft de dorpsraad - tevergeefs - aangedrongen om op dit 
kruispunt in de zone-30 van Belseledorp op te nemen of dit kruispunt als een verkeersplateau uit te voeren. Alternatieve 
oplossingen zijn het wegnemen van een aantal parkeerplaatsen of het plaatsen van spiegel tegenover de Molendreef.  
Bad Street Boys Belsele 
Tijdens de vergadering wordt voorgesteld om een werkgroep "Bad Street Boys Belsele" op te richten om de 
verkeerspijnpunten in Belsele te inventariseren.  
 
5. Terugblik op zomer 2007 in Belsele  

Ondanks het vaak belabberde weer hebben deze zomer heel wat activiteiten in Belsele plaatsgevonden, waaronder:  
 - vrijdag 8 juni 19.00: wielerwedstrijd elite z/c en beloften van Belsele Sportief  
 - vrijdag 8 juni 20.00: concert van Kon. Fanfare Sinte-Cecilia-Belsele met optreden Barbara Dex  
 - zaterdag 9 juni 14.00: wielerwedstrijd juniores heren van Belsele Sportief van Belsele Sportief  
 - zaterdag 9 juni 16.30: wielerwedstrijd elite dames van Belsele Sportief  
 - zaterdag 9 juni 20.00: Baleynbal op het kerkplein in Belseledorp  
 - dinsdag 12 juni 15.30: wielerwedstrijd elite z/c en beloften van Belsele Sportief  
 - zaterdag 16 juni 15.00: wielerwedstrijd elite z/c en beloften van Belsele Sportief  
 - zondag 17 juni 14.30: Reynaertloop  
 - zaterdag 30 juni 14.30: opening Guldensporen-elfdaagse  
 - zondag 1 juli 9.30: Guldensporen-ontbijt-buffet  
 - vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 juli: Kleemse Feesten  
 - zaterdag 28 juli 16.00: zonnefeestmarkt  
 - zondag 29 juli 15.00: wielerwedstrijd inwoners van Belsele Sportief  
 - zaterdag 11 augustus en zondag 12 augustus: parochiefeest - eetfestijn  
 - zaterdag 18 en zondag 19 augustus: ambachtelijk weekend  
 - vrijdag 24 augustus: Zomer-Barbecue Chiro Staderas  
 - zondag 26 augustus: Zomerdrink Populierenwijk  
De meeste van deze activiteiten kennen al een lange traditie en kunnen terugvallen op een trouw publiek. Maar ook de 
activiteiten die voor de eerste keer doorgingen, zoals het Baleynbal op het kerkplein en de Zomerdrink in de Populierenwijk, 
konden op ruime belangstelling rekenen.  
 
6. Verslag werking Hoge Bokstraat Comité  

Aan de aanwezigen van op de vergadering van 18 juni 2007 om 20 uur 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 is een verslag van deze vergadering bezorgd. Bij afwezigheid van de vertegenwoordiger van het Hoge 
Bokstraat Comité op de dorpsraadvergadering, is hier niet verder op ingegaan.  
 
7. Nieuws uit de gemeenteraad  

Onder het hoofdstuk milieu is het aangepast ontwerp van zoneringsplan goedgekeurd. Hierbij worden 3 zones vastgelegd 
waarbij de rode zone de zone is waar nooit collectief zal worden gezuiverd en waarvan de bewoners zullen worden verplicht 
een individuele waterzuiveringsinstallatie (IBA) te plaatsen.  
 
8. Nieuws uit de cultuurraad  

Op donderdag 30 augustus 2007 heeft er op vraag van schepen Lieve Van Daele een vergadering plaatsgehad met een 
afvaardiging van de werkgroep "Kunst in Belsele" over de toestand van het project dat tot doel heeft 3 kunstwerken in Belsele 
te plaatsen. De aanwezigen van de werkgroep hebben zich geëngageerd op zoek te gaan naar sponsors voor deze kunstwerken. 
Kunstencentrum 't Ey is genomineerd voor de Cultuurprijs 2007 van de stad Sint-Niklaas ter gelegenheid van zijn 15 jarige 
onafgebroken werking en de organisatie van het eerste ukelele festival. De Cultuurprijs 2007 zal uitgereikt worden om 
woensdag 3 oktober 2007.  
 
9. Varia  

De Belselebeek, Mijn Waterweg 
Op maandag 1 oktober 2007 om 20 uur in De Kouter organiseert De Raaklijn een infoververgadering over het project "De 
Belselebeek, Mijn Waterweg" dat kader in het project "Mijn waterweg, bron van leven" van Bond Beter Leefmilieu in 
samenwerking met Heemkunde Vlaanderen en de Vlaamse overheid. Een foldertje hierover zal in de brievenbussen van 
Belsele gedeponeerd worden.  
In het kader van dit project zullen ook verschillende busuitstappen georganiseerd worden.  
Praatcafé op zaterdag 20 oktober 2007 om 20 uur 
KWB en ACW Belsele organiseert in het Parochiecentrum een praatcafé met als praatgasten Etienne Schouppe, Hendrik 
Redant, Robby Meul en Hugo Schelfhout en met Julien Ghesquière als moderator. Toegang is gratis.  
 


