
Verslag van de vergadering van 14 april 2008 
Aanwezig: Alphonsine Vercauteren, André Elewaut, André Raes, Annemie Charlier, Bernice Durinck, Camiel De Vooght, 
Christine Meert, Firmin De Beleyr, Guido Stevens, Johan Hessels, Julien Ghesquière, Luk Huys, Staf Lerno, Stany De Bleser, 
Theo Vervondel.  
Stadsbestuur: Schepen Jos De Meyer.  
Pers: Sylvain Luyckx.  
 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering  

Drie agendapunten van vorige dorpsraad zijn in maart in kranten aan bod gekomen: hinderlijke bomen in de Molenwijk, veiliger 
afslag van N70 naar Belseledorp en de Hoge Bokstraat.  
 
2. Briefwisseling  

Uitgaand: geen  
Inkomend:  
- 13.03.2008: E-mail van Urbain Vercauteren over snoeiwerk langs oude spoorwegbedding  
- 06.04.2008: E-mail van Firmin De Beleyr over illegale ophoging  
- 14.04.2008: E-mail van Hans Troch over verslag dorpsraad maart 2008  
 
3. Werking dorpsraad en ondersteuning door stadsbestuur  

Als dorpsraad van Belsele hebben wij het gevoel dat wij op weinig ondersteuning van het stadsbestuur van Sint-Niklaas kunnen 
rekenen. Als de dorpsraad een vraag aan het stadsbestuur stelt, wordt de vraag doorgaans wel beantwoord, maar verder reikt de 
communicatie van het stadsbestuur naar de dorpsraad niet. Nochtans vinden we in het Tweede Witboek van Sint-Niklaas 
volgende passages over de dorpsraden onder Basisprincipes voor inspraak: Inspraak, participatie en overleg zijn al enkele 
decennia vaste waarden in het gemeentebeleid in het algemeen. Ook het Sint-Niklase stadsbestuur heeft een actief 
inspraakbeleid ontwikkeld, met onder meer de oprichting van adviesraden, de organisatie van hoorzittingen en 
wijkvergaderingen en de aanmoediging van en samenwerking met de dorpsraden. ...  
Openheid en een goede communicatie zullen de basis vormen voor een volwassen relatie met de advies- en dorpsraden. Het 
verenigingsleven en deze advies- en dorpsraden vertegenwoordigen voor het stadsbestuur een belangrijk deel van het 
maatschappelijk middenveld. Er zal naar gestreefd worden om met elke raad tot een afsprakennota te komen, waarin de 
spelregels voor de samenwerking precies worden vastgelegd. Deze spelregels zullen na verloop van tijd geëvalueerd worden in 
een breed overleg met de voorzitters van alle adviesraden en van de dorpsraden.  
Hoewel het huidige stadsbestuur al meer dan 16 maand in functie is, heeft de dorpsraad van Belsele voor de beloofde 
afsprakennota nog geen concreet initiatief gezien vanwege het stadsbestuur.  
Twee concrete voorbeelden van dossiers waarin de dorpsraad van Belsele zich miskend voelt door het stadsbestuur van Sint-
Niklaas zijn:  
1. De Westelijke Tangent  
Hoewel er meerdere keren over de Westelijke Tangent overlegvergaderingen hebben plaatsgehad tussen het Vlaams Gewest, dat 
als bouwheer voor dit project optreedt, en het stadsbestuur van Sint-Niklaas is de dorpsraad van Belsele op deze vergaderingen 
nooit uitgenodigd. Het bezwaarschrift van 27 november 2007 van de werkgroep verkeer in het kader van het openbaar 
onderzoek van dit project was dan ook het enig overgebleven formeel middel van de dorpsraad om op een aantal zwakke punten 
van dit project te wijzen. Informeel heeft de dorpsraad vernomen dat de in het bezaarschrift geformuleerde bezwaren door het 
stadsbestuur zouden verworpen zijn. Een formele weerlegging van de geformuleerde bezwaren heeft de dorpsraad nooit 
ontvangen.  
2. BPA Schoonhout - Eeckelaerthof  
Volgens een persbericht van 16 juni 2004 kreeg dit nieuw bedrijventerrein in Belsele groen licht. Uit verslagen vernamen we 
dat het college van burgemeester en schepenen over dit gebied beslissingen genomen heeft op 18 december 2006, 2 april 2007, 
11 februari 2008, 3 maart 2008 en 10 maart 2008. Uit verslagen van de gemeenteraad vernamen we dat dit onderwerp 
besproken werd op 25 oktober 2007 en 20 maart 2008. Hierin wordt nog niet eens melding gemaakt van berichten over 
aanvragen tot ingrepen op de waterlopen 1246 en 48 in dit gebied of over aanvragen voor milieuvergunningen.  
Als dorpsraad houden we er niet van achter de feiten aan te lopen of voor voldongen feiten gesteld te worden, zeker niet 
wanneer er bij de aanvragen een loopje genomen wordt met de bestaande wetgeving of met het algemeen belang.  
 
4. Belsele en het stadspromotieplan van Sint-Niklaas  

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 hadden afgevaardigden van de middenstand en van het bedrijfsleven 
aangedrongen om de kwaliteiten van Sint-Niklaas op een deskundige en wetenschappelijke manier in de verf te zetten. Het 
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huidige stadsbestuur heeft deze vraag opgepikt en het onderzoeks- en adviesbureau WES de opdracht gegeven om een studie te 
maken die moet resulteren in een stadspromotieplan van Sint-Niklaas. De bedoeling van het stadspromotieplan van Sint-Niklaas 
is Sint-Niklaas aantrekkelijk te maken voor mensen uit de regio, uit de provincie Oost-Vlaanderen en uit heel Vlaanderen. De 
dorpsraad van Belsele heeft voor het eerst over dit initiatief iets vernomen via het persbericht van 17 december 2007 onder de 
titel "Gewenste identiteit van de stad Sint-Niklaas bepaald". Hierop heeft de dorpsraad de dienst communicatie van Sint-Niklaas 
gevraagd op welke manier mensen van de deelgemeenten bij het opstellen van dit plan betrokken zijn en welke plaats de 
deelgemeenten krijgen in dit stadspromotieplan. In het kader van de studie werden 900 mensen van buiten Sint-Niklaas en 200 
inwoners van Sint-Niklaas geïnterviewd. Bij de 200 inwoners van Sint-Niklaas zaten zowel inwoners van de kernstad als van de 
deelgemeenten. De mensen van de deelgemeenten werden niet als een specifieke doelgroep van het stadspromotieplan gezien. 
Omdat de resultaten van de studie door het bureau WES regelmatig teruggekoppeld worden naar een stuurgroep en een 
klankbordgroep, werd ons beloofd de dorpsraden op de volgende vergadering van de klankbordgroep uit te nodigen. De 
dorpsraad van Belsele was daarom ook aanwezig op de derde vergadering van de klankbordgroep op 10 april 2008, naast 
mensen uit de culturele sector, het onderwijs en de middenstand. Op deze vergadering werden volgende krachtlijnen voor het 
stadspromotieplan voorgesteld:  
- Kernwaarden voor Sint-Niklaas: openheid - ontmoeting - karaktervol - kindvriendelijk  
- Kritische succesfactoren voor Sint-Niklaas: ontwikkeling van de speerpunten  
- Sint-Niklaas als een merk positioneren (associaties maken zoals met een merk als Bertoli)  
- Eén van de voorgestelde baselines: Sint-Niklaas, van alle markten thuis  
Uit de tussenkomsten van diverse aanwezigen blijkt dat Sint-Niklaas een grote behoefte heeft aan een visie of - zoals gevraagd 
in het Memorandum Dorpsraad Belsele 2006 - een masterplan voor Sint-Niklaas om tot mobiliserende projecten voor Sint-
Niklaas te komen. Voor de zomervakantie van 2008 zouden het eindverslag van de studie en een actieplan moeten klaar zijn.  
 
5. Aanzienlijke grondophogingen in landbouwzones  

Op 18 maart 2008 is een schriftelijk bevel tot stopzetting van de werken "Wederrechtelijke ophoging van het terrein gelegen 
Belsele 9e Afdeling Sectie C nr.1004-1005A" afgegeven aan de eigenaar. Dit bevel heeft betrekking op de grondophogingen in 
de Bergdreef die begin februari 2008 gestart zijn met grond afkomstig van de bouwput voor de ondergrondse garages van het 
bouwproject Kleemhof op de oude site Van Remoortel in de Kleemstraat, dat op de dorpsraad vergadering van 13 maart 2006 is 
voorgesteld door architect Luc Van Gysel. Op 3 februari 2008 is door De Raaklijn - en door verontruste omwonenden - bij het 
stadsbestuur van Sint-Niklaas klacht ingediend tegen deze ophogingen. Voor deze ophoging was geen stedenbouwkundige 
vergunning aangevraagd. In een antwoord van de stad Sint-Niklaas aan De Raaklijn van 20 maart 2008 worden de ophogingen 
geminimaliseerd: Na een plaatsbezoek op 4 februari 2008 door de milieupolitie en de stedelijke bouwtoezichter, werd aan de 
hand van hun bevindingen (intern en extern) overleg gepleegd en werd unaniem geoordeeld dat het stilleggen en verzegelen van 
de bewuste werken in afwachting van verdere opdrachten van het parket (wel werd een vaststelling gedaan) niet in verhouding 
zou zijn met de aard van de werken. Het decreet stelt in die context ... dat een aanmerkelijke ophoging de functie en/of aard van 
het perceel wijzigt dient te worden aangevraagd...  
Hoewel er geen stedenbouwkundige vergunning was aangevraagd, gingen de werken daarom ondertussen gewoon door... tot ze 
op schriftelijk bevel van een ambtenaar van het Vlaams Gewest op 18 maart 2008 werden stopgezet.  
Hoewel het gezond verstand van elke wakkere burger zei dat het transport van 6000m3 grond en de ophoging van een terrein 
met 6000m3 grond niet kan gebeuren zonder vergunning, werd dit door diverse stadsambtenaren tegengesproken.  
Op de dorpsraadvergadering van februari 2008 werden de uitspraken van deze stadsambtenaren op ongeloof onthaald. Er 
bestond dan ook het gevoel dat er belangrijke hiaten zitten in de wetgeving als dergelijke manier van massaal grondtransport en 
dergelijke massale grondophoging zonder vergunning zouden kunnen uitgevoerd worden.  
De ophoging van het terrein in de Bergdreef heeft blijkbaar ook andere mensen op ideeën gebracht: in de Waterschootstraat zijn 
- zonder stedenbouwkundige vergunning - op een perceel dat grenst aan de Belselebeek alle bomen gerooid en hoge hopen 
grond aangevoerd met als duidelijk doel het laag gelegen, waterziek perceel om te vormen tot een opgehoogd droog perceel: een 
duidelijke wijziging van de aard van het perceel waarvoor wel degelijk een stedenbouwkundige vergunning dient te worden 
aangevraagd. Op 100 meter van dit perceel heeft de stad Sint-Niklaas langs de Belselebeek het nieuwe bufferbekken 
Populierenwijk aangelegd. Terwijl de stad extra buffercapaciteit voorziet, zijn er burgers die een bestaand natuurlijk 
buffergebied willen dempen.  
 
6. Nieuws uit de milieuraad  

Er is ooit een inventaris gemaakt van de rootputten in Sint-Niklaas, maar goede opvolging ontbreekt. Het bufferbekken 
Schoonhout zit in de planningsfase, maar met de huidige waterhuishouding zal er ongezuiverd afvalwater in dit bufferbekken 
terecht komen.  
 
7. Nieuws uit de gemeenteraad  

De gemeenteraad heeft het MIWA+ plan goedgekeurd. Dit plan voorziet tegen 2012 een containerpark nabij Schrijberg.  
 
8. Varia  

- de stedenbouwkunige vergunning voor de aanleg van de Westelijke Tangent zou goedgekeurd zijn  
- tot 21 april 2008 loopt het openbaar onderzoek voor de milieuvergunning voor de sanering van de site De Vijlder  
- op 22 april 2008 zullen de hinderlijke bomen in de Molenwijk geveld worden  
- op 12 april 2008 is de Belselenaar Hein Deprez gehuldigd als laureaat van de achtste Vlerick Award  
- zondag 25 mei 2008 is uitgeroepen tot dag van het park in het teken van "Bomen en mensen: één verhaal"  
- op zaterdag 31 mei 2007 is er een massapicknick op de Grote Markt van Sint-Niklaas 


