
Verslag van de vergadering van 10 maart 2008 
Aanwezig: Agnès Gijsbrechts, Alphonsine Vercauteren, André Elewaut, Annemie Charlier, Bernice Durinck, Camiel De 
Vooght, Christine Meert, Hans Troch, Johan De Beule, Johan Hessels, Julien Ghesquière, Mike Nachtegael, Stany De Bleser, 
Werner De Smet.  
Stadsdiensten: Marc Vande Velde, korpschef brandweer Sint-Niklaas.  
Pers: Sylvain Luyckx.  
 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering  

Opmerking bij 4. Belsele voor nieuwe Belselenaren: in de bestuursvergadering van de deelcultuurraad zal dit punt aangekaart 
worden. In de Watermolenwijk zorgt de KAV voor een onthaal van nieuwe bewoners van de wijk.  
 
2. Briefwisseling  

Uitgaand:  
- 17.02.2008: Bezwaarschrift werkgroep Water tegen regulariseren inbuizing van waterloop 48 in BPA Schoonhout  
Inkomend:  
- 15.02.2008: E-mail van Urbain Vercauteren over crisisinterventie Politie: Uitbreiding met 5 fulltime equivalenten  
- 20.02.2008: E-mail van Urbain Vercauteren over een uiteenzetting over de brandweer door Marc Vande Velde  
- 20.02.2008: E-mail van Urbain Vercauteren over containers van jeugdhuis 't Pleksken: openstelling na 15 maart 2008  
- 20.02.2008: E-mail van Urbain Vercauteren over wegnemen van paaltjes in de Kasteeldreef voor vuilniswagen  
- 04.03.2008: E-mail van Christine Meert over hinder van bomen naast woningen in Molenwijk  
- 10.03.2008: E-mail van Urbain Vercauteren over paaltjes in Kasteeldreef  
 
3. Grote hinder van bomen naast woningen in Molenwijk  

In de Molenwijk staan een aantal grote bomen op minder dan één meter van een garage van een huurwoning en vlak naast het 
voetpad. De wortels van deze bomen hebben de tegels van het voetpad op veel plaatsen opgetild zodat dit niet meer veilig 
begaanbaar is. De wortels van deze bomen zorgen ook voor beschadiging van de vloer in de woning en van de rioleringsbuizen 
in de straat. De takken van de bomen zorgen voor beschadiging van het dak van de woning omdat de wind de overhangende 
takken tegen het dak zwiept. Drie jaar geleden is aan de Beverse Bouwmaatschappij, de eigenaar van de huurwoningen, 
gevraagd het probleem op te lossen. Tot op vandaag zonder resultaat, omdat volgens de Beverse Bouwmaatschappij de bomen 
op publiek domein zouden staan, terwijl de stadsdiensten dit betwisten. Hopelijk wordt op korte termijn de impasse 
doorbroken en het probleem opgelost.  
 
4. Verkeersveiligheid in Belseledorp  

Tijdens de dorpsraadvergadering van januari 2008 werd aangedrongen op maatregelen om de veiligheid in Belseledorp te 
verhogen. Het Nieuwsblad van 17 januari 2008 wijdde hieraan een artikel onder de titel "Dorpsraad Belsele vraagt nieuwe 
verkeerstelling". Enkele weken tevoren was er aan de gevaarlijke kruising van Belseledorp met de N70 ter hoogte van het 
tankstation opnieuw een ongeval gebeurd, waarbij een fietser werd omvergereden op het fietspad. In het vooruitzicht van de 
heraanleg van Belseledorp, drong de dorpsraad in 2003 aan op maatregelen om doorgaand verkeer in Belseledorp te ontraden 
en de snelheid in Belseledorp te verlagen en hierdoor de verkeersveiligheid te verhogen. De voorgestelde maatregelen waren 
onder meer een zone 30 in Belseledorp over een lengte van 1 km en een veiliger kruispunt Belseledorp - N70. Bij de heraanleg 
van Belseledorp is de zone 30 beperkt gebleven tot een lengte van 250 m. Aan het kruispunt Belseledorp - N70 is tot nog toe 
niets verbeterd. Maar het ziet er nu naar uit dat op korte termijn aan onze vraag van 5 jaar geleden zal tegemoet gekomen 
worden. Tijdens een plaatsbezoek op 19 februari 2008 hebben ambtenaren van het Vlaamse Gewest ons inzage gegeven in de 
plannen om het kruispunt Belseledorp - Lokerse Baan veiliger te maken door de aansluiting van Belseledorp op N70 te 
versmallen en haaks uit te voeren, het fietspad te laten doorlopen, een dubbelrichting fietspad te realiseren tussen Belseledorp 
en Oude Baan en een veilige bushalte in te richten. In een persbericht spreekt Unizo Belsele zijn verwondering uit dat de 
dorpsraad in januari 2008 aandrong op maatregelen die ontradend werken voor doorgaand verkeer, alsof dit nadelig zou zijn 
voor de Belseelse middenstand. Nochtans hebben wij als dorpsraad geen probleem met de mensen die, op weg tussen hun werk 
en thuis, even stoppen in Belseledorp om er te winkelen. Als er minder snel en minder gereden wordt in Belseledorp, dan 
zullen er meer Belselenaren de fiets nemen om in Belseledorp te winkelen in plaats van hun wagen of de bus te nemen om in 
Sint-Niklaas hun inkopen te gaan doen.  
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5. Verslag werking actiecomité Hoge Bokstraat  
Het actiecomité Hoge Bokstraat blijft in 2008 ijveren voor de realisatie van de - eventueel gedeeltelijke - doortrekking van de 
N41 door het wegwerken van de obstakels op het momenteel voorziene traject voor de N41. Het actiecomité dringt aan om 
éénrichtingsverkeer voor vrachtvervoer in de Hoge Bokstraat en in de Plezantstraat zo snel mogelijk te realiseren, nu het 
Metaal niet langer in de Plezantstraat gevestigd is. Verder vraagt het actiecomité de ondertussen terug kapot gereden fiets- en 
voetpaden te herstellen en verder af te werken. Het actiecomité blijft streven naar zo veilig mogelijk verkeer en zo weinig 
mogelijk verkeershinder in de Hoge Bokstraat.  
 
6. Werking van de brandweer van Sint-Niklaas door korpschef Marc Vande Velde  

De brandweer van Sint-Niklaas is een gemengd korps met 17 beroepskrachten en 85 vrijwilligers voor een centrumstad van 
70.000 inwoners. De taken van de brandweer zijn:  
- Verzekeren van de niet-politionele veiligheid van de bevolking door snelle tussenkomsten in geval van brand, ongeval, ramp 
en ander (dreigend) onheil.  
- Waken over de brandvoorkoming door middel van advies en voorlichting, plaatscontroles en risicostudie.  
- Taken uitvoeren die de missie incidentbestrijding ten goede komen: opleiding en training, onderhoud materieel en kazerne, 
opmaak interventieplans, overleg en administratie.  
Brandbestrijding bedraagt slechts 10 % van de opdrachten.  
Beschrijving verloop incident:  
- Ontstaan van brand  
- Ontdekking van brand  
- Verwittiging van hulpcentrale 100 (Gent)  
- Hulpcentrale 100 verwittigt brandweerdienst  
- Brandweerpersoneel wordt opgeroepen  
- Brandweerpersoneel haast zich naar de kazerne  
- Interventie voertuigen worden bemand en rukken uit  
- Interventieploegen komen ter plaatse aan en blussen  
Het project Snelste Adequate Hulp veronderstelt  
1. Een snelle interventie (maximum 12 tot 15 minuten)  
- 2 minuten reactietijd bij oproep hulpcentrale 100 (Gent)  
- voorbereiding vertrek: 2 minuten bij beroeps, 5 minuten bij vrijwilligers  
- aanrijtijd naar incident: maximum 8 minuten  
2. Een adequate interventie:  
- minstens één prioritair voertuig met minstens 6 getrainde manschappen  
Praktijkvoorbeeld: incident met dringend karakter in Koutermolenstraat 6 te Belsele  
- Melding aan hulpcentrale 100: (maximum 2 minuten)  
- Verwittiging brandweer Sint-Niklaas: Nijverheidsstraat 33  
- Overdag week en overdag zaterdag: onmiddellijk vertrek  
- 's Nachts en in weekend: alarmering personeel: reactietijd maximum 5 minuten  
- Aanrijtijd: ca 6 minuten (gemiddeld: 1 km/minuut; afstand volgens routeplanner: kortste = 5.7 km, snelste = 7.4 km)  
In het kader van brandvoorkoming voert de brandweer plaatscontroles uit van de lokalen van VZW's en sportverenigingen 
waar meer dan 50 personen binnen kunnen, comform de reglementering voor publiek toegankelijke inrichtingen voor meer dan 
50 personen. In veel gevallen blijkt de elektriciteitsinstallatie totaal niet in orde. Hierbij geeft de brandweer tips op het gebied 
van brandveiligheid en vraagt de brandweer de verenigingen om binnen de maand een voorstel tot stappenplan op te stellen om 
de kosten ter verbetering van de brandveiligheid te kunnen spreiden in de tijd.  
Op vraag van groepen geeft de brandweer regelmatig voorlichting en tips om brand te voorkomen en snel te blussen. Het 
gebruik en het nut van rookdetector, brandblusapparaat en branddeken wordt hierbij gedemonstreerd.  
 
7. Nieuws uit de gemeenteraad  

Op de volgende gemeenteraad wordt voorgesteld om de 1100 hydranten in de deelgemeenten periodiek te laten controleren 
door 3Takt in plaats van door de brandweer.  
 
8. Varia  

- BPA Schoonhout - Eeckelaerthof: het stadsbestuur koopt 4.750 m2 grond aan voor een overstromingsgebied  
- Populierenwijk: het voetbalveldje wordt heringericht en er worden 3 petanquebanen toegevoegd  
- Populierenwijk: werken aan de voetpaden zijn gestart op 3 maart 2008 en gaan ongeveer 1 maand duren  
- Schepen Urbain Vercauteren heeft 14 interne nota's gestuurd na zijn aanwezigheid op de dorpsraad van 11 februari 2008  
- Bergdreef: de dreef is nog steeds niet berijdbaar hoewel de aanvoer van grond van de werf Kleemhof achter de rug is  
- Park Hof van Belsele: voorstel tot burgerlijke overeenkomst waarbij wegels niet worden opgenomen in de atlas van wegels  
- 11 maart 2008: presentatie over lichthinder in het stadhuis van Sint-Niklaas  
- 15 maart 2008: Nacht van de Duisternis  
- 22 maart 2008: fietswandeling langs de Belselebeek in het kader van het project Mijn Waterweg  
- 10 april 2008: vergadering klankbordgroep voor gewenste identiteit van Sint-Niklaas  
- 20 april 2008: Dag van de Aarde 


