
Verslag van de vergadering van 12 november 2007 
Aanwezig: Annemie Charlier, Bob Lenssens, Camiel De Vooght, Fred Van Remoortel, Guido Stevens, Johan De Beule, Julien 
Ghesquière, Patrick De Tender, Robert Dullaert, Stany De Bleser, Theo Vervondel, Walter Vermeulen.  
Pers: Sylvain Luyckx.  
 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering  

Geen opmerkingen.  
 
2. Briefwisseling  

Uitgaand:  
- 5 nov 2007: E-mail aan ir. Thomas Maes over kopie van de aanvraag van de westelijke tangent  
Inkomend:  
- 25 okt 2007: E-mail van Fred Van Remoortel over vertrekstaat Sinaai-Belsele  
 
3. Openbaar onderzoek aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor de aanleg van de Westelijke Tangent Sint-
Niklaas op grondgebied Belsele  

De vergadering heeft het volledige dossier bestaande uit 36 plannen en een beschrijvende nota met administratieve 
documenten ter beschikking. De plannenlijst draagt als datum 28 juni 2007. De Westelijke Tangent is in de dorpsraad eerder 
voorgesteld in de maandelijkse vergadering van 19 april 2004 door ir. Rik Jouret (Studiebureau Jouret) en ir. Alexander 
Willems (Studiebureau SBE) in aanwezigheid van schepen Urbain Vercauteren, schepen Gaspard Van Peteghem en ir. Dirk De 
Boeck (Vlaams Gewest). Op dinsdag 8 juni 2004 om 20 uur heeft de Werkgroep Verkeer van de dorpsraad de bestaande 
voorontwerp plannen voor de Westelijke Tangent - onderdeel van de audit projectnota van 15 maart 2004 - geëvalueerd vanuit 
het perspectief van fietsers, voetgangers, personenwagens, vrachtwagens en openbaar vervoer. Op deze vergadering waren de 
Belselenaren op de e-mail distributielijst van de dorpsraad met een e-mail en de bewoners van 100 huizen uit de omgeving van 
de Westelijke Tangent (Tuinlaan, Moortelhoekstraat, Valk, Hoge Bokstraat) met een gedrukte uitnodiging in de brievenbus 
uitgenodigd. De voornaamste opmerkingen tijdens de werkgroepvergadering waren:  
- de bezorgdheid over de te verwachten sociale onveiligheid van de geplande 5 voetgangers- en fietstunnels in de omgeving 
van het verplaatste rondpunt op de Tuinlaan en de voetgangers- en fietstunnel onder de spoorweg Antwerpen-Gent  
- de bezorgdheid voor het verlagen van de drempel voor vrachtverkeer om langs de Hoge Bokstraat richting Hulst te rijden 
zodat de lokale verbindingsweg - van voor de aanleg van het rondpunt op de Tuinlaan - nog meer een interregionale 
verbindingsfunctie krijgt  
Vergelijking van de plannen van 2007 met deze van 2004 toont volgende aanpassingen:  
- in de omgeving van het nieuwe rondpunt op de Tuinlaan wordt het aantal voetgangers- en fietstunnels teruggebracht van 5 
naar 3, de enkelrichtingsfietspaden in de omgeving van dit rondpunt zijn vervangen door dubbelrichtingsfietspaden  
- naast de spoorweg Antwerpen-Gent is een dubbelrichtingsfietspad tussen Hoge Bokstraat en Westerplein toegevoegd, 
waarbij de tunnel onder de spoorweg ook een ontsluiting richting Westerplein krijgt  
Het dubbelrichtingsfietspad tussen Hoge Bokstraat en Westerplein is zeker overdag een goede zaak voor de fietsers tussen 
Belsele centrum en Sint-Niklaas: de Stationswegel stopt niet langer aan de Hoge Bokstraat, maar wordt doorgetrokken tot aan 
het Westerplein. Fietsers die van Sint-Niklaas naar Belsele centrum rijden hoeven niet langer de zijstraten van de Guido 
Gezellelaan en de Leon Scheerderslaan te kruisen. 's Nachts zal de verlengde Stationswegel, net zoals het bestaande deel van 
de Stationswegel, door de meeste fietsers niet gebruikt worden omwille van het sociale onveiligheidsgevoel. Het sociale 
onveiligheidsgevoel bij nacht wordt in het bestaande deel van de Stationswegel nog vergroot door de grotendeels stukgegooide 
straatverlichting langs deze wegel tussen de Moortelhoekstraat en de Gavermolenstraat.  
's Nachts en tijdens periodes van weinig verkeer en dus bij weinig sociale controle, speelt dit sociaal onveiligheidsgevoel nog 
meer in de voetgangers- en fietstunnels. Tijdens de vergadering wordt erop gewezen dat in Sint-Niklaas uit het oogpunt van 
sociale veiligheid in de Parklaan en in de Hofstraat de bestaande voetgangers- en fietstunnels zijn opgedoekt tijdens de werken 
die in deze straten in parallel met de werken van het Margarethaplan van februari 2004 tot april 2005 zijn uitgevoerd. Uit het 
oogpunt van sociale veiligheid wordt momenteel, als het donker is, de Stationswegel tussen Belsele (en Sinaai) en de Hoge 
Bokstraat niet gebruikt door fietsers: de fietsers rijden dan langs de Tuinlaan naar Sint-Niklaas. Als deze fietsers - na de aanleg 
van de Westelijke Tangent - zullen moeten gebruik maken van de voorgestelde sociaal onveilige fietstunnel nabij het nieuwe 
rondpunt op de Tuinlaan, dan zullen vele fietsers vermijden om zich per fiets te verplaatsen tussen Belsele en Sint-Niklaas.  
Dat de dorpsraad zeer begaan is met deze problematiek blijkt ook uit het masterplan fiets en het masterplan R42 waarvoor in 
het Memorandum Dorpsraad Belsele 2006 werd gepleit.  
 

Dorpsraad Belsele 

E-mail: dorpsraad@belsele.be 
URL: www.belsele.be/dorpsraad 

Secretariaat: Dorpsraad Belsele, p.a. Isengrimlaan 21, 9111 Belsele
Brievenbus: "Agenda Dorpsraad Belsele", gevel oud-gemeentehuis, Belseledorp 76



4. Openheid en gastvrijheid in het hart van Belsele  
De dorpsraad van Belsele werkt al bijna 5 jaar om tot een open dialoog tussen de Belselenaren en tot een grotere openheid in 
Belsele te komen. In het hart van Belsele blijft deze openheid spijtig genoeg nog achterwege.  
Een eerste voorbeeld is de poort die naast de pastorij de Pastorijwegel afsluit. 

Een tweede voorbeeld is de poort tussen het parochieplein en de pastorij. 

In sommige andere parochies fungeert de pastorij ondertussen als een echt parochiehuis. De doorgaans grote en riante 
parochietuin is in de zomer er vaak het decor voor het zondagsaperitief van de parochiegemeenschap.  
Een derde voorbeeld is de poort die de ontsluiting van het parochieplein richting Belseledorp afsluit. 

Deze poort is tijdens de maand oktober 2007 geplaatst, tot verbazing van de dorpsraad. Navraag leert dat de beslissing om deze 
poort - en het hekwerk ernaast - te plaatsen, genomen is door het schepencollege op 27 maart 2006. De dorpsraad is hierover 
noch vooraf geconsulteerd, noch achteraf op de hoogte gebracht. De dorpsraad vindt dat dit hek niet past in een open 
heringerichte kerkomgeving.  
 
5. Kort verslag van de Vlaams-Nederlandse studiedag 'DORP inZICHT/Dorpswaardering, bewonersparticipatie in 
plattelandsontwikkeling'  

De studiedag ging door op 8 november 2007 in Overijse en telde 54 deelnemers uit Vlaanderen en 23 deelnemers uit 
Nederland. Uit de presentaties bleek dat dorpswaardering erg belangrijk is om de sociale cohesie van de dorpsgemeenschap te 
vergroten. Tijdens volgende dorpsraadvergadering zal dieper ingegaan worden op dit thema.  
 
6. Haïti, Ti solèy leve - een boek over 20 jaar symbiose tussen Haïti en Jeannine De Beleyr uit Belsele  

De voorstelling van het boek gaat door op 5 december 2007 om 20 uur in zaal Antigoné van O.L.V. Presentatie, Sint-Niklaas. 
 
7. Nieuwe dienstregeling NMBS  

Vanaf 9 december 2007 gaat men vlotter naar Gent (2x/uur met korte overstap in Lokeren) en Antwerpen kunnen rijden.  
 
8. Mededelingen - Agenda  

 

 

 

- 17 - 25 nov 2007: Seniorenweek 2007  
- za 1 dec 2007: De slimste straat  
- za 8 dec 2007: nieuwe dienstsregeling De Lijn  
- zo 9 dec 2007: nieuwe dienstsregeling NMBS  
- zo 9 dec 2007: 23ste kersttocht Reynaertstappers 

- za 14 dec 2007: kertconcert Sint-Andreaskerk  
- zo 15 dec 2007: kerstmarkt Sint-Andreaskerk  
- zo 22 dec 2007: kerstmarkt Watermolenwijk  
- zo 22 dec 2007: kerstconcert Puivelde 


