
Verslag van de vergadering van 10 december 2007 
Aanwezig: Alphonsine Vercauteren, André Elewaut, Annemie Charlier, Bernice Durinck, Camiel De Vooght, Christine Meert, 
Fred Van Remoortel, Greet Volckeryck, Guido Stevens, Hans Troch, Luk Huys, Patrick De Tender, Robert Dullaert, Staf 
Lerno, Stany De Bleser, Theo Vervondel  
Stadsbestuur: Schepen Gaspard Van Peteghem  
Pers: Sylvain Luyckx.  
 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering  

Geen opmerkingen.  
 
2. Briefwisseling  

Uitgaand:  
- 20.11.2007: Bezwaarschrift van Werkgroep Verkeer in het kader van het openbaar onderzoek van de Westelijke Tangent  
- 9.12.2007: antwoord op brief van burgemeester Freddy Willockx  
Inkomend:  
- 13.11.2007: E-mail van Jos De Meyer over 11 november 2007: herdenken en vooruitdenken  
- 13.11.2007: Uittreksel notulen schepencollege van 27 maart 2006  
- 22.11.2007: E-mail van Guido Ruys over eventueel verwijderen 70 kV hoogspanningslijn  
- 2.12.2007: E-mail van Fred Van Remoortel met Perrongeluk  
- 10.12.2007: E-mail van Eddy Pauwels over de Lange Dreef  
 
2. Opmerkingen bij de brief van burgemeester Freddy Willockx als reactie op het bezwaarschrift van Werkgroep Verkeer in 
het kader van het openbaar onderzoek van de Westelijke Tangent  

De brief bevat volgende citaten:  
- "Ik sta er van versteld dat zonder overleg nu een bezwaarschrift is ingediend."  
- "Dit is totaal strijdig met de open relatie die wij in Sint-Niklaas gedurende jaren met de dorpsraad Sinaai hebben opgebouwd 
en waarvan wij dachten dat we ook met de Dorpsraad Belsele op de goeie weg waren."  
- "P.S.: ik zal de bewoners van De Valk ook informeren over de houding van hun Dorpsraad. Hun belangen tellen blijkbaar niet 
mee in uw besluitvorming. Ook een Dorpsraad moet toch in enige mate rekening houden met het algemeen belang van het 
ganse dorp. Dus niet alleen met de Hoge Bokstraat, maar ook met De Valk."  
De brief gaat niet in op de inhoud van het bezwaarschrift. De brief betwist het recht van de Werkgroep Verkeer van de 
Dorpsraad Belsele om in het kader van een openbaar onderzoek bezwaren te formuleren. De brief lijkt ingegeven door de vrees 
dat tegemoet komen aan de geformuleerde bezwaren tot een aanzienlijke vertraging van de realisatie van de Westelijke Tangent 
zou leiden of zelfs de realisatie van de Westelijke Tangent op de helling zou kunnen zetten. De brief insinueert - geheel ten 
onrechte - dat de Werkgroep Verkeer geen oog zou hebben voor het algemeen belang. De brief gaat voorbij aan het feit dat de 
dorpsraad van Belsele nooit uitgenodigd is op een verkeersoverleg waarop het dossier van de Westelijke Tangent werd 
besproken.  
De dorpsraad van Belsele betwist niet dat er een nood is om een echte ring rond Sint-Niklaas te realiseren en dat de realisatie 
van de Westelijke Tangent hieraan tegemoet komt. De dorpsraad van Belsele vindt het zeer belangrijk dat een duur 
infrastructuurproject als de Westelijke Traject geen extra drempels opwerpt voor fietsers om het traject Belsele - Sint-Niklaas 
veilig te overbruggen.  
 
4. Openbaar onderzoek aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor de aanleg van park Hof Van Belsele Fase 3  

Er lopen momenteel drie aanvragen, die voorwerp zijn van een openbaar onderzoek:  
1. Aanvraag van 12 november 2007 voor het gedeeltelijk verleggen van voetweg nr. 35, gelegen tussen Nieuwe Baan en 
Belseledorp.  
2. Aanvraag van 21 november 2007 tot stedenbouwkundige vergunning tot aanleggen van het Park Hof van Belsele - 
regularisatie fase 2  
3. Aanvraag van 21 november 2007 tot stedenbouwkundige vergunning tot aanleggen van het Park Hof van Belsele - fase 3  
De voorlopige plannen en schetsen werden eerder toegelicht tijdens de dorpsraadvergadering van 8 oktober 2007. De plannen 
voor Park Hof van Belsele - fase 3 zijn nu definitief en omvatten een aanvraag tot vergunning van een oprijlaan, een aanvraag 
tot vergunning van een brug, een aanvraag tot vergunning van een wandelweg, een aanvraag tot vergunning van een sas, een 
aanvraag tot het slopen van een loods en een aanvraag voor het aanleggen van een overstromingsgebied.  
 

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



5. Mobiliteit en nieuwe dienstregeling De Lijn en NMBS  
Trein: Vanaf 9 december 2007 is op spoorlijn 59 de nieuwe NMBS dienstregeling van toepassing. Met 3 treinen per uur houdt 
de dienstregeling vooral een verbetering in. Waarschijnlijk is dit een resultaat van de studiedag die op 1 december 2006 op het 
stadhuis van Sint-Niklaas doorging en waarop alternatieven voor de verslechterde treinverbindingen werden voorgesteld. Fred 
Van Remoortel heeft onder het motto "Perrongeluk" een A6 foldertje samengesteld dat een overzicht biedt van de 
treinverbindingen van en naar de stations Sinaai en Belsele. De folder wordt in Belsele verspreid door De Raaklijn. Richting 
Antwerpen houdt de nieuwe dienstregeling verslechteringen in: de overstaptijden bedragen momenteel 21, 19 en 26 minuten en 
er stopt slechts één trein per uur in Antwerpen-Zuid. In het spoorboekje staan veel drukfouten. De trein vertrekt soms ook te 
vroeg.  
De klok in het station van Belsele is enkele weken geleden weggenomen.  
Volgens het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen van 2004 bedraagt het aantal treinreizigers in Belsele 188 en 
in Sinaai 254.  
Bus: Vanaf 8 december 2007 is op de buslijn 21 de nieuwe dienstregeling van De Lijn van toepassing. Deze nieuwe 
dienstregeling houdt slechts kleine wijzigingen in en is terug te vinden in de lijnfolder 2008.  
Carpooling: Volgens www.carpool.be beschikt de carpool-parking Waasmunster over parkeergelegenheid voor 57 
personenwagens en voor 8 fietsen.  
Acties voor een duurzamere mobiliteit: Volgens www.varieerinhetverkeer.be lopen dit jaar volgende acties:  
- 5-11 mei 2008: De Heen-en-weer-week opnieuw in de spits  
- 16-22 september 2008: De Aardig-op-weg-week pleit voor minder auto  
 
6. Verslag studiedag dorpswaardering, een instrument dat dorpsbewoners uitnodigt tot participatie en engagement  

Uit de presentatie van Prof. Chris Kesteloot van de KULeuven leren we dat leven op het platteland een aantal consequenties 
heeft:  
1. De pendelarbeid is nodig als gevolg van de verminderde landbouw en landbouwgebonden industrialisatie maar ook als 
gevolg van de Belgische pendelstrategie. In 1910 kende België drie maal meer spoorwegen dan de ons omringende landen.  
2. De verwevenheid van platteland en stedelijkheid levert een vervoersarmoede voor mensen die leven op het platteland.  
3. De sociale heterogeniteit leidt tot afbrokkelende en/of uiteenliggende sociale netwerken.  
Uit de presentatie van Prof. Frans Thissen van de Universiteit van Amsterdam leren we het platteland kennen als het beste van 
twee werelden:  
1. De kwaliteiten van het traditionele platteland met enerzijds rust, ruimte en natuur en anderzijds de grote mate van 
betrokkenheid bij de plaatselijke samenleving.  
2. De kwaliteiten van de moderne stedelijke wereld met enerzijds individuele keuzevrijheid binnen een regionaal kader en 
anderzijds privacy binnen de eigen woning  
Dit laatste punt impliceert echter een noodzakelijke automobiliteit.  
Naast voordelen zijn er toch belangrijke nadelen: een schraal voorzieningenaanbod en een spanningsrelatie met de overheid.  
Er is behoefte aan methodes waarbij bewoners van dorpen worden betrokken bij het oplossen van lokale vraagstukken 
betreffende de kwaliteit van de leefomgeving.  
Die methodes moeten aansluiten bij de toegenomen betekenis van de lokale woonfunctie en het groeiend lokaal bewustzijn 
onder dorpsbewoners.  
Een belangrijke doelstelling van dergelijke methodes is het verder versterken van het lokaal bewustzijn.  
Deze methodes dragen op die manier bij aan nieuwe vormen van sociale cohesie.  
Het is moeilijk nieuwe mensen te betrekken bij de lokale gemeenschap en voor nieuwelingen is het moeilijk een plaatsje te 
verwerven in de lokale gemeenschap. In Mechelen worden nieuwe inwoners uitdrukkelijk aangesproken om deel te nemen aan 
de jaarlijkse barbecue.  
 
7. Vooruitblik op dorpsraadwerking in 2008 - thematische dorpsraden  

De vergaderdata in 2008 zijn 14 januari, 11 februari, 10 maart, 14 april, 12 mei, 9 juni, 11 augustus, 8 september, 13 oktober, 10 
november en 8 december. We gaan om de 2 à 3 maand een themavergadering inlassen. In de themavergadering van februari 
komt de stadsbegroting aan bod.  
 
8. Nieuws uit de gemeenteraad  

Op de gemeenteraden van december zullen de begroting en de meerjarenplannen aan bod komen.  
 
9. Nieuws uit de cultuurraad  

De nieuwjaarsreceptie van de deelcultuurraad gaat door op donderdag 31 januari 2008.  
 
10. Nieuws uit de milieuraad  

Op 11 maart 2008 zullen de zelfstandigen op het stadhuis uitgenodigd worden voor een presentatie over lichthinder. Deze 
presentatie is een uitvloeisel van de lichthinderinventarisatie in 2006.  
Op 20 april 2008, de Dag van de Aarde, zal de wandeling naar de Bezenkoek ingewandeld worden.  
 
11. Varia  

- De bevlagging van de openbare gebouwen is niet consistent: in september was de leeuwenvlag op het gemeentehuis 
verdwenen en na het doodschieten van de agente in Lot hebben enkel in Belsele de vlaggen gedurende meer dan een week 
halfstok gehangen.  
Appartementsgebouw hoek Lokerse Baan - Oude Baan: Het dossier is in handen van de minister. Het technische advies is 
negatief. Op www.apex.be staat het hoekperceel te koop. 


