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Stadsbestuur: Schepen Marc Heynderickx en stadsambtenaar Luc Terreur.  
Pers: Guy Van Vliet (Het Laatste Nieuws), Sylvain Luyckx (het Nieuwsblad).  
 
1. Toestand dossiers voor het gebied BPA Schoonhout door schepen Marc Heynderickx  
+ voorstelling van de DEBA bouwplannen  

Nadat de Vlaamse minister van ruimtelijke ordening op 10 juni 2004 het BPA Schoonhout heeft goedgekeurd om de 
herlocalisatie van groothandel Van Remoortel mogelijk te maken, raakt de bedrijvenzone Eeckelaerhof stilaan vol. Er 
zijn aanvragen ingediend voor onder meer een grondverwerkingsbedrijf, een handel in tuinbouwmachines, een 
transportbedrijf en een handel in horecamateriaal. Enkel voor het grondverwerkingsbedrijf is een milieuvergunning 
Klasse 2 vereist. Voor enkele van de bedrijven die gelegen zijn aan de al bestaande weg zijn de bouwwerken al gestart. 
Andere bedrijven mogen pas beginnen bouwen als de Eeckelaerhof weg zal doorgetrokken zijn tot aan de 
Schoonhoutbeek.  
Bij het stadsbestuur bestaan plannen om een containerpark te realiseren in het woonuitbreidingsgebied dat grenst aan de 
bedrijvenzone Eecklaerhof. Hiervoor is eerst nog een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan vereist. Er is nog geen 
zekerheid of het overgebleven woonuitbreidingsgebied al dan niet zal worden ontwikkeld als woonzone. Boven dit 
gebied loopt een hoogspanningslijn.  
Bij de aanwezige bewoners uit de buurt van de bedrijvenzone Eeckelaerhof leven een aantal bekommernissen:  
1. Bij hevige regenval staan tuinen onder water. Vóór de aanleg van het Eeckelaerhof en de inrichting van het terrein 
van groothandel Van Remoortel was dit niet het geval. Het lijkt er sterk op dat Van Remoortel te weinig regenwater 
buffert.  
2. De bedrijvenzone - met in het bijzonder het containerpark - zal heel wat extra verkeer aantrekken. Momenteel staat er 
regelmatig een file in de Schrijberg straat vanaf het kruispunt met de Lokerse Baan tot aan het kruispunt met de 
Schoonhoudtstraat.  
De vrees bestaat dat het door de stad in dit gebied geplande bufferbekken zal ontaarden tot een slibbekken, omdat er 
nog geen gescheiden waterafvoer voorzien is. Hoewel het BPA een groene bufferzone van 15 meter voorziet tussen de 
KMO bedrijven en de aanpalende percelen, klagen bepaalde bewoners dat achter hun tuin in deze zone pal naast de 
perceelscheiding een weg is aangelegd.  
Het project voor een appartementsgebouw met ondergrondse parking op de hoek van de Lokerse Baan en de Oude 
Baan, dat op de dorpsraadvergadering van 13 maart 2006 is voorgesteld door de architect, wordt niet gerealiseerd. Alle 
procedures in het kader van dit project zijn stopgezet en de aanvrager heeft afstand genomen van het project.  
Volgens een bericht van 30 april 2008 van de stad Sint-Niklaas, dienst landbouw-patrimonium, vraagt Studiebureel 
Goegebeur-Van Den Bulcke uit Eeklo een machtiging tot het overwelven van waterloop 48 over een lengte van 39,5 
meter t.h.v. Lokerse Baan. Deze vraag heeft het zelfde doel als de gevraagde machtiging in het bericht van 30 januari 
2008 van de stad Sint-Niklaas, dienst landbouw-patrimonium, tot het regulariseren van de inbuizing van waterloop 48 
t.h.v. Lokerse Baan/Industriezone Schoonhout over een lengte van 39,5 meter door Hamtie NV uit Hamme.  
De derde generatie De Belie heeft besloten Deba Meubelen voort te zetten. Om de toekomst van dit familiebedrijf veilig 
te stellen dringt een uitbreiding zich op. Deba Meubelen zoekt hierbij naar een oplossing waar ook de klanten, de 70 
personeelsleden en de buurt beter van worden. Deba Meubelen is al eerder met uitbreidingsplannen naar buiten 
gekomen. Plannen om een ondergrondse parking te realiseren kunnen nog niet gerealiseerd worden omdat hiervoor een 
nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan nodig is. Plannen om het afhaalmagazijn langs Eeckelaerhof te ontsluiten kunnen nog 
niet gerealiseerd worden omdat dit deel wegeninfrastructuur in Eecklaerhof nog ontbreekt. Momenteel loopt een 
bouwaanvraag voor een nieuw magazijn voor meubelopslag van 3200 vierkante meter en 9 meter hoog. Omdat de 
plannen conform het BPA Schoonhout zijn, is hiervoor geen openbaar onderzoek vereist. Bij het realiseren van zijn 
plannen wil Deba Meubelen zo weinig mogelijk mensen hinderen en het milieu zo veel mogelijk sparen. Als de 
verkoopoppervlakte wordt uitgebreid, dan zal ook het aantal parkeerplaatsen uitbreiden. Als de vergunningen kunnen 
bekomen worden om windmolens te plaatsen, dan zullen deze ingeschakeld worden in de energievoorziening van de 
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bedrijfsgebouwen. Deba Meubelen overweegt ook publiciteitsacties om de klanten aan te moedigen om openbaar 
vervoer te gebruiken om de winkel van Deba Meubelen te bezoeken.  
 
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering  

Geen opmerkingen.  
 
3. Briefwisseling  

Uitgaand: geen  
Inkomend:  
- 09.05.2008: E-mail van Bart Casier over Studie mobiliteit over de weg in het Waasland  
 
4. Verslag van het Hoge Bokstraat Comité en eerste resultaten van de studie mobiliteit over de weg in het Waasland  

De studie mobiliteit over de weg in het Waasland stelt een combinatie van oplossingen voor om het hoofd te bieden aan 
de in 2020 te verwachten verkeersproblemen, zowel op het vlak van verkeersleefbaarheid als op het vlak van congestie: 
1. Het voorzien van een dubbele kamstructuur in het Waasland door de aanleg van parallelwegen langs de E17 (tussen 
Sint-Niklaas en Zwijndrecht) en langs de E34 (tussen Moerbeke en Antwerpen) en de nodige aansluitingen. Op deze 
wijze wordt het regionaal verkeer beter gedraineerd naar het hoofdwegennet en worden de kernen ontlast.  
2. Het aanleggen van een noordelijke verbinding tussen de N70 (vanaf het bedrijventerrein Doornpark in Beveren) en de 
Waaslandhaven (met aansluiting op de verkeerswisselaar E34 – N451).  
3. De capaciteitsproblemen aan de (tolvrije) Kennedytunnel enerzijds en de ondermaatse benutting van de 
Liefkenshoektunnel en de Oosterweelverbinding (beiden met tol) anderzijds is een probleem dat op Vlaams niveau 
moet worden opgelost. Vanuit het Waasland wordt gepleit voor een selectieve tol waarbij het “lange afstandsverkeer” 
op de drie verbindingen (een vorm van) tol betaalt, maar het “plaatselijk” verkeer tussen het Waasland en het 
Antwerpse vrijstelling geniet.  
Volgende scenario’s blijken ontoereikende oplossingen te zijn voor het verbeteren van de verkeerssituatie in het 
Waasland:  
1. De doortrekking van de N41; er is wel een plaatselijke oplossing nodig ondermeer voor de Hoge Bokstraat in Sint-
Niklaas en de bedrijvenzone van Stekene.  
2. De doortrekking van de R2 vanaf de E34 tot aan de E17.  
Het Hoge Bokstraat Comité is ook vertegenwoordigd in de klankbordgroep van de studie mobiliteit over de weg in het 
Waasland. Het doortrekken van de N41 tot de E34 lijkt geen optie meer. Maar het vrachtverkeer dat van de N41 met 
GPS via het rondpunt op de Tuinlaan naar de Hoge Bokstraat gestuurd wordt, blijft een feit. Op sommige GPS 
toestellen staat de Hoge Bokstraat als N41 aangegeven. Dit is compleet in tegenspraak met de brieven die het Hoge 
Bokstraat Comité van vorige stadsbesturen mocht ontvangen. Het Hoge Bokstraat Comité wijst erop dat de telresultaten 
die voor de Hoge Bokstraat in de studie zijn opgenomen geen objectief beeld geven van de reële verkeersdruk op de 
Hoge Bokstraat. Momenteel liggen er 5 voorstellen op tafel om de verkeersdruk op de Hoge Bokstraat te verminderen. 
 
5. Werkgroep Kunst in Belsele  

Op zaterdag 7 juni 2008 wordt ten voordele van de door Kunst In Belsele voorgestelde kunstwerken in Belseledorp een 
benefiet kunstveiling georganiseerd in de parochiezaal van Belsele met medewerking van de Belseelse Kunstvrienden. 
 
6. Belsele op de massapicknick van zaterdag 31 mei 2008 om 18 uur op de Grote Markt  

Via de verenigingen gaat er zoveel mogelijk reclame gemaakt worden voor 'Hier eet Belsele' op de massapicknick op de 
Grote Markt van Sint-Niklaas.  
 
7. Nieuws uit de gemeenteraad  

Uit het jaarverslag 2007 van de ombudsvrouw blijkt dat de straten van Belsele met de meeste klachten bij het meldpunt 
ook op de dorpsraad vaak aandacht kregen: Hoge Bokstraat (11), Molenwijk (9), Belseledorp (6), Koning Nobellaan 
(6), Schoonhoudtstraat (6).  
Het bedrag van 12500€ in de begroting 2008 voor de beelden voorgesteld door Kunst in Belsele blijkt een vergissing te 
zijn. De tegemoetkoming van de stad blijft 25000€ als de verenigingen van Belsele ook 25000€ samenbrengen.  
 
8. Nieuws uit de milieuraad  

De open jaarvergadering van STRAMIN (Stedelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur) gaat door op 27 mei 2008 om 
20 uur in zaal De Nieuwe Klok, Pastorijstraat 1, Nieuwkerken.  
 
9. Varia  

- Bericht voor verbinding van waterloop 1247 met vijver in Park Hof van Belsele fase 3.  
- De werken aan de voetpaden van de Bergstraat zijn al 2 maanden bezig, maar aan de voetpaden van de Koning 
Nobellaan is nog niets verbeterd.  
- De lokalen van 't Pleksken zouden klaar zijn, maar 't Pleksken zou een probleem hebben met een tapcontract.  
- De fietspaden langs de Lokerse Baan worden slecht onderhouden: ze liggen bezaaid met glas en blikjes.  
- Op 13 juni 2008 zal het nieuwe fietsroutenetwerk van het Waasland worden voorgesteld en worden ingereden. 


