
Verslag van de vergadering van 14 januari 2008 
Aanwezig: Agnès Gijsbrechts, Annemie Charlier, Arthur De Tender, Bernice Durinck, Camiel De Vooght, Firmin De Beleyr, 
Herman Wilssens, Josée Huylebroeck, Julien Ghesquière, Mike Nachtegael, Robert Dullaert, Staf Lerno, Stany De Bleser.  
Pers: Joris Vergauwen, Sylvain Luyckx.  
 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering  

Geen opmerkingen.  
 
2. Briefwisseling  

Uitgaand:  
- 3.01.2008: E-mail aan Matthias De Belie over uitbreidingsplannen DEBA Meubelen  
Inkomend: geen.  
 
3. Terugblik op de dorpsraadwerking in 2007  

In 2007 zijn op 10 dorpsraadvergaderingen 260 aanwezigen geteld. De vergadering die op de meeste belangstelling kon rekenen ging 
door op 8 oktober 2007. Tijdens deze vergadering werden de plannen van de 3 fases van het park Hof van Belsele voorgesteld. Ook 
tijdens de overige vergaderingen is er veel aandacht gegaan naar ruimtelijke ordening in Belsele. Met de voorstelling van het 
projectmatige aanpak Dorp inZicht werd een instrument aangereikt om de leefbaarheid in Belsele op termijn nog te verbeteren. 
Verbetering van de leefomgeving met oog voor duurzame mobiliteit en een grotere verkeersveiligheid vormde opnieuw een rode 
draad tijdens de maandelijkse dorpsraadvergaderingen. De dorpsraad heeft meegewerkt aan de wandeling en de brochure "Wandel u 
wijs in De Mierennest", waarin cultuur, geschiedenis en natuur op een evenwichtige manier aan bod komen. De problematiek van de 
huisvesting van Jeugdhuis 't Pleksen is ook regelmatig aan bod gekomen. De dorpsraad heeft daarbij opgeroepen om niet naar 
kortzichtige maar naar duurzame oplossingen te streven.  
 

4. Masterplan Belsele 2020: gewenste identiteit voor Belsele  
In een persbericht van de stad Sint-Niklaas van 17 december 2007 vernemen we dat het onderzoeks- en adviesbureau WES, in 
samenwerking met het communicatiebureau DVN, de gewenste identiteit en profilering van de stad Sint-Niklaas heeft gepresenteerd. 
De gedefinieerde kernwaarden werden getoetst bij de klankbordgroep van Sint-Niklaas.  
Als dorpsraad juichen wij het toe dat de stad Sint-Niklaas nadenkt over zijn gewenste identiteit, maar vinden we het spijtig dat we 
deze informatie moeten vernemen uit een persbericht en dat de dorpsraden van de deelgemeenten niet betrokken zijn bij de 
klankbordgroep.  
In de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 heeft de dorpsraad van Belsele in het memorandum 2006 gepleit voor het 
bepalen van een gewenste identiteit voor Belsele in de vorm van een Masterplan Belsele 2020.  
Dat de vraag van de dorpsraad naar masterplannen in het memorandum 2006 niets te vroeg komt, mag blijken uit twee concrete 
actuele dossiers:  
1. BPA Schoonhout 
Op 10 juni 2004 keurde de Vlaamse minister van ruimtelijke ordening het BPA Schoonhout goed. Hierdoor krijgt de stad de 
toestemming om een nieuw lokaal bedrijventerrein in te richten in het gebied tussen Schoonhoudtstraat, N70 en Schrijberg. Het 
plangebied werd opgemaakt voor de inplanting van een kleinschalig bedrijventerrein in het hoofddorp Belsele. Het bestemmingsplan 
wordt opgesplitst in 3 deelzones:  
1. een zone voor de herlokalisatie van een bestaand bedrijf. Deze aparte zone wordt opgemaakt voor de hervestiging en uitbreiding 
van het historisch gegroeid bedrijf NV Van Remoortel uit de woonkern van Belsele.  
2. een zone voor kleinhandelsactiviteiten. De bestaande kleinhandelszaken Meubelen DEBA, ’t Amerikaantje en PROFI worden in 
een aparte kleinhandelszone opgenomen om beide kleinhandelsconcentraties langsheen de N70 in te dijken en te structureren 
conform de principes van het ontwerp Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan.  
3. een zone voor lokale ambachtelijke bedrijven. Er wordt een lokaal bedrijventerrein met een richtoppervlakte van 5 ha ingericht 
conform het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen voor het hoofddorp Belsele voor de herlokalisatie van problematisch bestaande 
lokale bedrijven in Belsele en om een aanbodbeleid te voeren voor de vestiging van nieuwe lokale bedrijven in Belsele.  
Deze 3 zones vormen samen een gedifferentieerd bedrijventerrein van ongeveer 14 ha met daarin begrepen een wegtracé met een 
profiel van 10 m, voortuinstroken en een bufferzone van 15 meter t.o.v. de omliggende bewoning. Het bedrijventerrein is bereikbaar 
via de Schrijberg, die de rechtstreekse verbinding mogelijk maakt met de E17 via het op- en afrittencomplex van Waasmunster en de 
N70. Langs de N70 is ook een noodontsluiting voorzien. Binnen het plangebied is zoveel mogelijk rekening gehouden met de 
bestaande aanwezige waardevolle landschappelijke elementen (o.a. een houtkant van zomereik en els met een ondergroei van braam 
en varens, een knotbomenrij gemengd els en wilg, een wal …) en de bestaande waterlopen (waterloop 48 en 1246).  
Ondertussen is NV Van Remoortel op zijn nieuwe locatie al enkele jaren actief met ontsluiting langs een nieuw wegtracé naar 
Schrijberg. Spijtig genoeg hebben terreinophogingen er voor gezorgd dat regenbuien de oprijlaan van de buurbewoners onder water 
zetten.  
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Boven een artikel in De Zondag van 9 december 2007 lezen we "Deba heeft wind in de zeilen. Meubelzaak houdt bij 
uitbreidingsplannen rekening met verkeersveiligheid en milieu." De dorpsraad heeft daarom aan DEBA meubelen aangeboden om 
deze uitbreidingplannen voor te stellen op een van de volgende dorpsraadvergaderingen, al dan niet in samenwerking met de schepen 
van ruimtelijke ordening van Sint-Niklaas. In berichten van 9 januari 2008 vragen 3 rechtspersonen voor rekening van DEBA 
meubelen NV om waterloop 1246 recht te trekken en op 3 plaatsen te overwelven. Vooral op zondag is er een grote verkeersdrukte 
en heel wat parkeeroverlast op dit deel van de N70 en in de straten in de directe omgeving. De politie moet dan ook regelmatig 
opgeroepen worden om tussen te komen bij verkeersongevallen.  
Omdat er voor dit gebied maandelijks wel een machtiging gevraagd wordt voor een ingreep op waterloop 1246 of waterloop 48 of 
een nieuw stedenbouwkundig onderzoek wordt gestart, vraagt de dorpsraad aan het stadsbestuur een integrale aanpak bij de 
behandeling van deze losstaande aanvragen, zodat de stadsdiensten Ruimtelijke ordening, Landbouw en patrimonium, Openbare 
werken, Milieu en Mobiliteit de aangekondigde uitbreidingen op hun diverse kwaliteiten kunnen toetsen.  
 
2. Meer treinen - meer gesloten slagbomen 
Sedert 9 december 2007 vertrekken er gemiddeld 2 treinen per uur in de richting Sint-Niklaas en 2 treinen per uur in de richting 
Lokeren, wat alleen maar kan toegejuicht worden. Omdat er ondertussen ook nog goederentreinen en directe treinen van dit spoor 
gebruik maken, gebeurt het dagelijks meerdere keren dat de slagbomen ter hoogte van de Kerkstraat meer dan 10 minuten gesloten 
blijven. Directe gevolgen zijn: treinreizigers dreigen niet tijdig op het juiste perron te geraken of worden ongeduldig van het lange 
wachten omdat ze zeer lang voor een gesloten slagboom staan. De tunnels onder de spoorweg - waar het Masterplan Belsele 2020 
voor ijvert - worden een dringende noodzaak als we willen werk maken van een duurzame en veilige mobiliteit. Op korte termijn kan 
een voetgangersbrug uitkomst bieden.  
 
5. Verslag van het Hoge Bokstraat Comité  

Het Metaal gaat verhuizen. Het comité zal pleiten om het vrachtverkeer in de Hoge Bokstraat tot één richting te beperken, en het 
vrachtverkeer in de andere richting langs de Plezantstraat te leiden. Er dient op gewezen dat de Hoge Bokstraat, als lokale weg van 
type 3, niet geschikt is voor zwaar verkeer, zoals dit ook niet het geval is voor de Bosstraat en de Gentstraat.  
 
6. Beelden van de Belselebeek voor de campagne Mijn Waterweg van Bond Beter Leefmilieu  

Voor het project Mijn Waterweg, zijn heel wat mooie foto's van de Belselebeek van brongebied tot monding gemaakt. Op oude 
kaarten in kleur is de loop van de Belselebeek zeer goed te zien.  
Omer Burm heeft een mooie kalender samengesteld met foto's van de Belselebeek van Walter Vermeulen van Fotokring Balder.  
Op zaterdag 22 maart 2008 is er een fietswandeling langs de Belselebeek.  
 
7. Verkeersveiligheid in Belseledorp  

Op het kruispunt van Belseledorp met de Lokerse Baan is onlangs opnieuw een ongeval gebeurd met een fietser. Voor de heraanleg 
van Belseledorp heeft de dorpsraad bij het stadsbestuur aangedrongen op ingrepen om op dit kruispunt het verkeer te vertragen en 
veiliger te maken. Spijtig genoeg is er op dit kruispunt ondertussen nog niets gebeurd ten gunste van de verkeersveiligheid. Er bestaat 
een algemeen gevoel dat Belseledorp noch minder druk, noch veiliger geworden is sinds de heraanleg van Belseledorp. Gelukkig zijn 
de meeste ongevallen niet zo erg, zodat ze kunnen afgehandeld worden zonder tussenkomst van de politie.  
 
8. Nieuws uit de cultuurraad  

De nieuwjaarsreceptie van de deelcultuurraad gaat door op donderdag 31 januari 2008 om 19.30 uur.  
 
9. Nieuws uit de milieuraad  

Er is een advies uitgebracht op de Ruimtelijke Visie rond bos en natuur.  
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 langs de N70 in 2006.  
Op 20 april 2008, de Dag van de Aarde, zal de wandeling naar de Bezenkoek ingewandeld worden.  
 
10. Varia  

11.11.11 - jaarmarkt  
- Door het slechte weer en de slechte opkomst heeft de 11.11.11-jaarmarkt in 2007 slechts 760 EURO opgebracht.  
- In 2008 gaat de 11.11.11-jaarmarkt door op maandag 10 november. De standhouders op de rommelmarkt zullen vooraf moeten 
inschrijven.  
Populierenwijk 
De herstellingswerken aan de voetpaden van Koning Nobellaan zijn volgens de interne planning van de dienst Openbare werken 
voorzien voor maart 2008.  
Jeugdhuis 't Pleksen 
De containers voor 't Pleksen staan al meer dan 4 weken onaangeroerd opgesteld bij Gavertje 4.  
 


