
Verslag van de vergadering van 11 februari 2008 
Aanwezig: Agnès Gijsbrechts, Alphonsine Vercauteren, André Elewaut, André Raes, Annemie Charlier, Bob Lenssens, 
Camiel De Vooght, Dirk Deschepper, Firmin De Beleyr, Guido Stevens, Johan De Beule, Julien Ghesquière, Lucien Van Laer, 
Marc De Wilde, Staf Lerno, Stany De Bleser.  
Stadsbestuur: Schepen Urbain Vercauteren.  
Pers: Sylvain Luyckx.  
 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering  

Geen opmerkingen.  
 
2. Briefwisseling  

Inkomend:  
- 18.01.2008: E-mail van Omer Burm met opmerkingen bij verslag dorpsraad van 10 december  
- 18.01.2008: E-mail van Jean Tubeeckx over verkeerscontroles in Belseledorp  
- 23.01.2008: E-mail van Greet Volckeryck over aanpassingen aan nieuwe treinregeling  
Uitgaand:  
- 19.01.2008: E-mail aan Jean Tubeeckx over verkeerscontroles in Belseledorp  
- 27.01.2008: Bezwaarschrift van werkgroepen Water en Verkeer tegen recht trekken en overwelvingen van waterloop 1246  
 
3. Massale grondophoping langs Bergdreef  

Sinds begin 30 januari wordt een laag gelegen perceel langs de Bergdreef in aanzienlijke mate opgehoogd met voornamelijk 
grond afkomstig van de bouwputten voor de ondergrondse garages van het inbreidingsproject "Kleemhof" in de Kleemstraat. 
Voor het grondverzet zouden de nodige vergunningen zijn afgeleverd. Hoewel voor dergelijke grondophoging een 
bouwvergunning mag verwacht worden, is nog niet eens een bouwvergunning aangevraagd. Rond de grondophoging is het 
onduidelijk of deze een tijdelijk of permanent karakter heeft. Het feit dat de vruchtbare bovenlaag van het perceel is 
afgeschraapt en opgehoopt langs de randen van het perceel doet uitschijnen dat de ophoging blijvend zal zijn. Dergelijke 
ophoging midden van een open landbouwgebied doet vermoeden dat er een bestemmingswijziging voor dit terrein op til is. Bij 
het verplaatsen van de grond wordt zeer slordig te werk gegaan. De gracht tussen het perceel en de Bergdreef is niet meer 
zichtbaar. Enkele bomen die nog deels boven de hopen grond uitsteken geven aan waar de grens lag tussen het perceel en 
Bergdreef. De Bergdreef is verhard met asfalt tot aan de groep woningen. Vanaf het punt waar de Bergdreef naar links afbuigt 
en niet meer met asfalt verhard is tot voorbij het opgehoogde perceel, is de dreef momenteel een aaneenschakeling van diepe 
putten en plassen. De dreef is hier niet meer toegankelijk voor wagens, vrachtwagens, fietsen en wandelaars zonder rubber 
laarzen. Ondertussen ligt er een modderspoor op het door de tractoren gevolgde traject tussen Kleemstraat en Bergdreef. 
Vooral de Bergstraat is er slecht aan toe: de bermen zijn kapot gereden door de brede tractorbanden, kluiten aarde zijn 
platgereden tot grote noppen. Rijden in de Bergdreef lijkt momenteel sterk op rijden over een slechte kasseibaan. Het is zonder 
meer duidelijk dat de vervuilde wegen, de kapot gereden bermen en de dichtgegooide gracht in hun oorspronkelijke staat 
moeten hersteld worden.  
 
4. Belsele voor nieuwe Belselenaren  

De communicatiedienst van Sint-Niklaas heeft ons gecontacteerd met het voorstel om een informatiebijdrage over Belsele toe 
te voegen aan de bundel informatie die op de onthaaldagen voor nieuwe inwoners van Sint-Niklaas worden uitgereikt. De 
Belseelse verenigingen worden bij deze gelegenheid uitgenodigd om samen met de dorpsraad een informatiebijdrage over 
Belsele te helpen samen stellen.  
 
5. Belsele en de begroting 2008 van Sint-Niklaas door schepen Urbain Vercauteren  

Schepen Vercauteren heeft een overzicht gegeven van de investeringsenveloppen 2008-2012. Gestart vanuit het tweede 
witboek (met voorstellen voor een totaalbedrag van 180 miljoen Euro) zijn de investeringsbegroting 2008 en de voorstellen 
2009-2012 zo opgemaakt dat er geen belastingsverhogingen nodig zijn. Voor de zuivering van alle afvalwater, aangeduid als 
zonering, wordt 25 miljoen Euro uitgetrokken. Het totaal van de investeringsenveloppen 2008-2012 (exclusief zonering) 
bedraagt 55,8 miljoen Euro. Een informatica audit heeft geleerd dat er voor 4,4 miljoen Euro investeringen nodig zijn voor een 
inhaalbeweging voor informatica en burotica. Voor voet- en fietspaden wordt 5,25 miljoen Euro uitgetrokken om een 
belangrijke inhaaloperatie te kunnen realiseren.  

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



 
De voornaamste investeringen die (ook) betrekking hebben op Belsele, zijn terug te vinden in volgende tabel:  

 
 
6. Varia  

Oude spoorwegbedding - Populierenwijk:  
1. de houtwal is op een onverantwoorde manier gekortwiekt.  
2. de oevers van de nieuwe diepe gracht langs de oude spoorwegbedding zijn versterkt met schanskorven.  
Belseledorp: de parkeerplaatsen voor gehandicapten zijn te smal.  
Waterloop 48: vraag om overwelving van 39,5 meter te regulariseren.  
Kasteeldreef: Omdat de vuilniswagen niet kan draaien ter hoogte van de Lange Dreef, rijdt de vuilniswagen achterwaarts terug 
tot Hof Van Belsele. Een buurtbewoner vindt dit een gevaarlijke situatie. Als een vuilnisman het paaltje in de Kasteeldreef 
even zou kunnen wegnemen en terugplaatsen, dan zou de vuilniswagen niet langer achterwaarts moeten terugkeren.  
Kruispunt Sint-Andriesstraat - Belseledorp: fietsers zijn al gevallen over de varkensruggen ter hoogte van Oud-Belsele.  
Riolering Molenwijk: gevraagd wordt een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen. wanneer het gescheiden rioleringsstelsel 
in de Kerkstraat zal worden aangelegd.  
Werking brandweer: zou een snelle interventie in de buitengebieden niet kunnen gegarandeerd worden door het oprichten van 
voorposten, zoals in de buurlanden?  
Werking politie: volstaat de capaciteit van de interventieploegen 's nachts en in de weekends?  
Park Hof van Belsele: zijn er al afspraken over de erfdienstbaarheid en het onderhoud van de wegels? 

 Bedrag Periode
(Grondregie) Infrastructuurwerken Populierenwijk 

(Verkoopprijs per/m2 nog te bepalen) 
650.000 2008 

Brandweer Uitbreiding dag- & zaterdagpermanentie (2 extra beroepsbrandweermannen)  vanaf 2008 
Zonering/rio Hof van Belsele-Kerkstraat  

Erelonen  
Uitvoeringskost  
(project wordt nog uitgevoerd binnen de investeringsenveloppe zonering, maar 
raming/subsidie is nog niet gekend) 

25.000 
p.m. 

 
2008  

2010-2012 

Zoneringsprojecten Voornamelijk in de buitengemeenten   
Informatica Inhaalbeweging n.a.v. informatica audit 4.000.000 vanaf 2008 
Wegen Doortrekken fietsroute Hoge Bokstraat-Westerplein (aankoop grond) 139.000 2008 

Fietspad Kemzekestraat 150.000 2008 
Verbeteringswerken Markstraat 12.000 2008 
Algemeen voor verbetering voet- en fietspaden op het hele grondgebied 2.688.000 2009-2012 
Algemeen voor integrale wegeniswerken op het hele grondgebied 1.782.000 2009-2012 
Algemeen voor landbouwwegen en wegels op het hele grondgebied 1.000.000 2008-2012 

Sport Herinrichting kleedkamers judozaal De Kouter 15.000 2009-2012 
Aanleg oefenterrein ruitersport (plaats?) 120.000 2009-2012 

Cultuur De Kouter: isoleren cultuurlokaal (geluidsoverlast) en diverse schilderwerken 
(o.a. ramen, muur overdekte buitenruimte, ...) 

92.000 2008-2012 

Jeugd Subsidies nieuwbouw, verbouwing of aankoop lokalen: 
- jeugdbewegingen  
- repetitielokalen/fuifruimten 

1.250.000 
50.000 

 
2008-2012 

2008 
Renteloze leningen bouwwerken jeugdlokalen 1.000.000 2008-2012 
Site Belsele: aankoop grond en bouwwerken p.m. 2008-2012 

Basisschool 
Belsele

Overdekte speelplaats  
Verplaatsen hekwerk en afsluiting fietsenberging 

33.000 
11.000 

2009-2012 
2009-2012 

Waterlopen Aankoop grond KMO-zone Belsele 71.250 2008 
Stadsaandeel bufferbekken KMO-zone Belsele 200.000 2008 

Diverse Containerpark Belsele (locatie Schrijberg?) ? ? 
Aankoop kunstwerken Belsele 12.500 2008 
Gemeentehuis Belsele: lift en extra sanitair 185.000 2009-2012 
Aanleg bos Mierennest (stadsaandeel) 35.000 2009-2012 


