
Verslag van de vergadering van 8 oktober 2007 
Aanwezig: Agnès Gijsbrechts, Amedee De Laet, André Raes, André Weyn, Annemie Charlier, Arnold Vandermeulen, Arnoud 
Knapen, Arthur De Tender, Bernice Durinck, Camiel De Vooght, Denise De Belie, Dirk Deschepper, Dirk Florin, Dirk Martens, 
Elie Triest, Erika Fischer, Firmin De Beleyr, Godelieve Laureys, Guido Stevens, Guy Praet, Hans Troch, Hein Deprez, Hilaire 
Piron, Hilda Thuysbaert, Jan Verlinden, Jelle Verlinden, Johan De Beule, Julien Ghesquière, Kamiel De Cock, Luc Strobbe, 
Luk Huys, Marcel Van Brussel, Olga Bockland, Omer Burm, Robert De Moor, Roger Maes, Ronny Suy, Serge Gils, Staf Lerno, 
Stany De Bleser, Werner De Permentier, Werner De Smet, Werner Dutré, Werner Ongena, Willy De Wilde.  
Stadsbestuur: burgemeester Freddy Willockx, schepen Jos De Meyer.  
Pers: Sylvain Luyckx.  
 
1. Voorstelling uitbreidingsplannen van het park Hof van Belsele  

Aan de hand van kaarten, foto's en ontwerpschetsen licht Hein Deprez zijn plannen toe om in het hart van Belsele een groene 
gordel te realiseren waarvan een groot deel publiek toegankelijk wordt.  
Belsele beschikt al lang over een groene strook nabij het centrum van het dorp: de twee eeuwen oude privédomeinen het 
Groenhof van de familie De Schrijver dat reikt vanaf de spoorlijn Antwerpen-Gent tot Belseledorp en het vroegere 
Bisschoppelijk Domein dat reikt van Belseledorp tot de Kasteeldreef. Het laatste domein is in 2004 in handen gekomen van de 
familie Deprez. Gedurende de voorbije jaren zijn de plannen ontstaan om deze groene zone in fases uit te breiden richting het 
binnengebied tussen Belseledorp en Nieuwe Baan (N70).  
In de eerste fase - gerealiseerd in de periode 2005-2006 - is het park van het vroegere Bisschoppelijk Domein vernieuwd.  
In de tweede fase - gerealiseerd in het voorjaar van 2007 - is in een zone van 3,5 ha een nieuw park met een oprijlaan en 
wandelwegen met bijhorende bruggen aangelegd. Deze zone reikt van de Lange Dreef in het westen tot de Pastorijwegel in het 
oosten en van de Belselebeek achter de tuinen van woningen aan de zuidkant van de Kasteeldreef in het noorden tot achterkant 
van de tuinen van de woningen aan de noordkant van de Nieuwe Baan (N70) in het zuiden.  
De aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning van deze werken - bekendgemaakt op 26 januari 2007 - vermeldt als doel:  
- Aanleg van een park, gedeeltelijk toegankelijk voor wandelaars en fietsers.  
- Herstel oude kerkweg langsheen de pastorij tot aan de nieuwe weg.  
- Nieuw wandel- en fietspad, evenwijdig met de Belselebeek, die de oude kerkweg met de Lange Dreef zal verbinden.  
- Typisch Waasland karakter van de gronden accentueren  
- Dicht planten van zijkanten zodat omringende gebouwen (met uitzondering van kerktoren en pastorij) niet meer zichtbaar zijn. 
Deze zone staat op het gewestplan ingekleurd als woonzone, maar de komende 30 jaar is het alvast niet de bedoeling om in deze 
zone woningen te bouwen. Tegen de verkaveling van deze zone - gekend als verkaveling D'Hollander - is in 1988 door De 
Raaklijn een grote petitiecampagne gevoerd. Op 13 juli 2006 heeft De Raaklijn op een persconferentie met als onderwerp "Van 
een verkaveling ... naar een natuurlijke parkzone ... naar een masterplan voor Belsele" de toen nog prille plannen voorgesteld in 
aanwezigheid van politici van de partijen van het huidige stadsbestuur.  
Om tegemoet te komen aan de verzuchtingen van de buurtbewoners, om de Lange Dreef niet te laten eindigen op de N70, om de 
stijl van het nieuwe park te laten aansluiten bij deze van het Bisschoppelijk kasteel en om er voor te zorgen dat het proper 
houden van het park niet te veel zou gaan kosten, zijn tijdens de werken nog aanpassingen aangebracht aan de vergunde 
plannen. Een aanvraag loopt om deze aanpassingen te regulariseren. Deze aanpassingen hebben bij de bevolking vragen 
opgeroepen over de mate waarin het nieuwe park publiek toegankelijk zal zijn.  
Hoewel de hele zone privé bezit is, stelt de eigenaar de zone van het park rond het nieuwe wandel- en fietspad, dat evenwijdig 
loopt met de Belselebeek en de oude kerkweg met de Lange Dreef verbindt, open voor publiek gebruik. De zone van het park 
rond de oprijlaan - aan beide uiteinden afgesloten met een ijzeren poort - zal normaal niet open staan voor het publiek. Bij 
speciale gelegenheden en mits strikte afspraken, is de eigenaar bereid deze zone tijdelijk voor het publiek open te stellen. Het 
opruimen van het afval dat de mensen in deze zones achterlaten blijft voor de eigenaar een probleem.  
In de derde fase - die in het voorjaar van 2008 zal gerealiseerd worden mits tijdig de nodige vergunningen verworven worden - 
zal het nieuwe park naar het westen uitgebreid worden tot het steegje naast schoenwinkel De Ruyte in Belseledorp. Deze zone 
staat momenteel op het gewestplan ingekleurd als recreatie- en overstromingsgebied. Aan de zuidkant van deze zone zal een 
wandelpad de verbinding vormen tussen de Pastorijwegel en het steegje. Op het diepst gelegen gedeelte van deze zone zal een 
vijver aangelegd worden. Op het punt waar de Pastorijwegel en het nieuwe pad naast de Belselebeek samenkomen, komt een 
rustpunt met banken met uitzicht op de vijver. Dit rustpunt zal verfraaid worden met metselwerk en een torentje in dezelfde stijl 
als de bouwstijl van het kasteel. Bij de aanleg van dit deel van het park, zal het mooie uitzicht op de Roomanmolen nog 
versterkt worden. In deze fase zal ook het historische dorpsgezicht Huis De Vylder opgeknapt worden en zal de sterk vervuilde 
site ernaast volledig gesaneerd worden. In de komende weken zal hard gewerkt om de plannen af te werken zo dat ze kunnen 
ingediend worden bij de stad om voor deze fase zo snel mogelijk de nodige vergunningen te kunnen bekomen.  
Tijdens de vergadering zijn de eigenaar en de aanwezige politici het erover eens om in de nabije toekomst de toegankelijkheid 
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en de bestemming van het gebied juridisch te verankeren.  
 
2. Verhaal tegen het verleggen van de Schoonhoudtbeek afgewezen  

Op 21 september 2007 heeft minister Hilde Crevits het verhaal tegen het verleggen van de Schoonhoudtbeek afgewezen 
Meerdere bewoners van de Oude Baan uiten bij de burgemeester hun vrees over de gevolgen van deze afwijzing.  
De burgemeester belooft in de nabije toekomst een delegatie van de bewoners op zijn kabinet te ontvangen.  
 
3. Goedkeuring verslag vorige vergadering  

Geen opmerkingen.  
 
4. Briefwisseling  

Uitgaand: geen  
Inkomend: geen  
 
5. Wegeninfrastructuur in Belsele  

Wegenwerken op N70  
Het baanvak van de N70 richting Sint-Niklaas tussen de Dubbelhofstraat en Green Center kreeg een nieuwe asfaltlaag. De 
signalisatie van de begeleidende omleidingen was slordig en verwarrend. De chauffeurs en de gebruikers van De Lijn waren niet 
op voorhand gewaarschuwd voor de start van deze werken, zodat heel wat busgebruikers tevergeefs op de bus stonden te 
wachten. Er was geen of slechte informatie over de tijdelijke opstapplaatsen van De Lijn ter vervanging van de afgeschafte 
stopplaatsen.  
Slechte voetpaden en fietspaden in de Bergstraat en de Populierenwijk  
Heel wat tegels van het voetpad in de Bergstraat liggen los, wat bij regenweer bij voetgangers voor natte voeten zorgt. Ondanks 
meerdere meldingen bij het meldpunt, blijven in de Koning Nobellaan de door de wortels van de platanen opgetilde 
voetpadtegels gevaarlijke hindernissen voor de voetgangers. De putten in fietspaden of naast fietspaden in de Malpertuuslaan 
worden bij regen brede plassen. Het uit de plassen opspattende water van de passerende fietsen of wagens bezorgt de fietsers 
doornatte schoenen en kleren.  
Wild parkeren  
Voor de kerk en voor het gemeentehuis wordt haast dagelijks geparkeerd op plaatsen die niet als parkeerplaatsen zijn aangeduid. 
Langs de N70 tussen de Bookmolenstraat en de Arkestraat wordt vaak dwars over het fietspad geparkeerd.  
 
6. Voorstelling programma 11.11.11-jaarmarkt Belsele 2007, in het teken van "water, de hefboom tot ontwikkeling"  

Het programma ligt volledig vast. Voor de tentoonstelling "Mijn waterweg" van De Raaklijn hebben diverse stads- en 
provinciale diensten hun steun toegezegd. De beelden van de wassende vrouwen worden bij de pomp opgesteld. De overige 
kunstwerken die door Kunst In Belsele worden gepromoot, zullen in het gemeentehuis getoond worden.  
 
7. Bibliotheekfiliaal Belsele: afvoer van de cd collectie  

De cd's van het bibliotheekfiliaal van Belsele zullen tijdens de rommelmarkt op 11 november 2007 in het kader van de 11.11.11-
jaarmarkt van Belsele verkocht worden omdat de collectie verouderd is en de cd's nog maar zelden werden uitgeleend.  
 
8. Verslag van het Hoge Bokstraat Comité  

Het comité heeft een schrijven gericht aan de provincie met een vraag naar de resultaten van het onderzoek rond de 
verkeerproblematiek in de leefbaarheidstudie. In oktober 2008 wordt er een tweede klankbordgroep georganiseerd. Voor meer 
informatie kunnen we terecht bij het ICW, de opdrachtgever van de studie.  
Het comité plant vergaderingen met Vlaams volksvertegenwoordiger en schepen Jos De Meyer en met burgemeester Freddy 
Willockx. Het comité heeft de intentie een gesprek aan te gaan met Jo Pesgoux van het comité N41 Hamme.  
 
9. Nieuws uit de cultuurraad  

Op 26 oktober 2007 om 19 uur wordt in het Sint-Andriesbosje een vertelavond in Halloweensfeer georganiseerd voor kinderen 
tussen 6 en 12 jaar.  
Op 3 oktober 2007 is de Cultuurprijs 2007 van Sint-Niklaas toegekend aan kunstencentrum 't Ey.  
 
10. Nieuws uit de jeugdraad  

Het plafond van het lokaal van 't Pleksken is naar beneden gekomen, zodat de werking van 't Pleksken voortaan op andere 
plaatsen moet doorgaan.  
Tegen 1 december 2007 zullen er door de stad containers geplaatst worden op parkeerstroken van de Stedelijke Basisschool 
naast de polyvalente zaal van De Klavers, die zullen dienst doen als tijdelijke huisvesting van 't Pleksken.  
 
11. Mededelingen  

Het kapbosje tussen spoorweg Antwerpen-Gent en de Stationswegel is op 18 september 2007 verkocht voor 6000 EURO.  
Op donderdag 8 november 2007 gaat een Vlaams-Nederlandse studiedag door met als thema "DORP inZICHT/ 
Dorpswaardering, bewonersparticipatie in plattelandsontwikkeling".  
De vermoedelijke daders van de roofmoord van 28 januari 2007 op Maria De Vlieger (85) uit de Arkestraat zijn aangehouden. 
René De Boom heeft een boek over Puivelde geschreven. 


