
Verslag van de vergadering van 9 juni 2008 
Aanwezig: Alphonsine Vercauteren, Bernice Durinck, Camiel De Vooght, Christine Meert, Firmin De Beleyr, Herman 
Wilssens, Johan Hessels, Mike Nachtegael, Staf Lerno, Stany De Bleser.  
 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering  

Correcties:  
- 9. Varia: Op zondag 13 juli (en niet op 13 juni) organiseert de dienst toerisme een grootse fietstocht waarbij we langs het 
netwerk fietsen naar het domein Puyenbroeck (ca. 31 km).  
Bijkomende informatie:  
- 1. KMO zone Eeckelaerthof: stadsambtenaren Luc Terreur en Frans Stas zijn ter plaatse geweest om de opmerkingen van de 
buurtbewoners aanwezig op de dorpsraad van 13 mei 2008 te verifiëren. Langs de reeds bestaande weg staan er nog twee 
percelen van ca 29 are te koop.  
- 1. Deba Meubelen: de geplande waterbuffering (in woonuitbreidingsgebied) wordt niet aanvaard en zal uitgevoerd worden 
door overgedimensioneerde buizen van 1 meter diameter  
- 5. Werkgroep Kunst in Belsele: in augustus wordt verslag uitgebracht over de resultaten van de benefietkunstveiling van 7 
juni 2008  
- 6. Belsele op de massapicknick: van Belsele waren een afvaardiging van De Belseelse Kunstvrienden en van de Amedee 
Verbruggenkring aanwezig  
- 7. Nieuws uit de gemeenteraad: jaarverslag 2007 van de ombudsvrouw: We hebben de ombudsvrouw gecontacteerd om de 
klachtenbehandeling - met extra aandacht voor Belsele - te komen toelichten tijdens de dorpsraad van 11 augustus 2008.  
- 9. Varia - 't Pleksken: op maandag 2 juni is het sanitair geplaatst in de containers bij de Klavers en aangesloten op de 
riolering  
- 9. Varia - Park Hof van Belsele fase 3: de provinciale overheid heeft de vergunning geweigerd voor het huidig plan  
Verslaggeving in de pers:  
- Het Nieuwsblad 15.05.2008: Uitbreiding (Deba meubelen) stelt onze toekomst veilig  
- Het Nieuwsblad 16.05.2008: Hoge Bokstraat wil geen omleidingsweg  
- Het Nieuwsblad 24.05.2008: Benefiet voor dorpsbeelden  
- Het Nieuwsblad 28.05.2008: Bedrijvenzone Schoonhoudt loopt snel vol  
 
2. Briefwisseling  

Uitgaand:  
08.05.2008: Bezwaarschrift werkgroep Water tegen overwelven van waterloop 48 over 39,5 m  
Inkomend:  
- 19.05.2008: E-mail van Klaartje Coupé over jaarlijkse fietstocht van de seniorenadviesraad op 17 juni 2008  
- 19.05.2008: E-mail van Omer Burm over Belselebeek en de Meerskens.  
- 25.05.2008: E-mail van Thomas Baert over actief boerderijbezoek  
- 28.05.2008: E-mail van Pieter De Bock over stationsklok Belsele  
- 30.05.2008: E-mail van Irida Verellen over aanleg hondenloopweide  
- 31.05.2008: E-mail van Kenis Van Dyck over kampplaats voor 30 personen voor 5 dagen van 21 juli tot 25 juli 2008.  
 
3. Verslag van het Hoge Bokstraat Comité  

In de Watermolenwijk in Belsele komen 270 woongelegenheden bij. Het nieuwbouwproject situeert zich tussen de 
Watermolenstraat, Pijkedreef en Hoge Bokstraat. Geïnteresseerden kregen in de basisschool Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie in 
de Watermolendreef de gelegenheid om kennis te maken met het project dat een flink gedeelte van de huidige open ruimte in 
beslag neemt. Vanuit de Hoge Bokstraat komt er een nieuwe toegangsweg naar het containerpark.  
 
4. Hangende dossiers die in de tweede helft van 2008 aandacht verdienen  

- Ophogingen in de Bergdreef: waarschijnlijk mag er één van volgende maanden een openbaar onderzoek voor een 
regularisatie verwacht worden  
- Heropening van de Stadhoudersboswegel tussen Eikenlaan en Groenstraat: Filip Brokken, dienst landbouw en Pieter 
Durinck, dienst milieu, hebben in het schepencollege van 19 mei 2008 de opdracht gekregen het project verder uit te werken. 
- Uitbreiding Populierenwijk: waarschijnlijk mag er één van volgende maanden een openbaar onderzoek verwacht worden  
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5. Nieuws uit de milieuraad  
Op de open jaarvergadering van STRAMIN (Stedelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur) van 27 mei 2008 in Nieuwkerken 
waren 60 aanwezigen. Er was vooral aandacht voor wegels en kleine landschapselementen (KLE). Er zal een werkgroep 
opgericht worden om de rootputten te inventariseren.  
 
6. Nieuws uit de sportraad  

Men gaat proberen buitenschoolse schoolsport te subsidiëren. Turner Koen Van Damme van turnkring Jeroen uit Sint-Niklaas 
verdedigt de Belgische eer tijdens de Olympische Spelen van Peking 2008.  
 
7. Varia  

Station Belsele: 
het uurwerk is gestolen; er zal een nieuw geplaatst worden  
er liggen plannen klaar om de overdekte fietsrekken te vernieuwen  

Sacramentsprocessie in Puivelde op zaterdag 7 juni 
aanwezigheid van politie zou welkom geweest zijn  
omdat er geen parkeerverbodsborden waren geplaast, stonden er geparkeerde wagens in de weg  

Burgerzin 
langs de stationswegel, gooien landbouwers bovengeploegde stenen in de grasberm; vandalen gebruiken deze 
stenen om de wegelverlichting kapot te gooien  
op de wegel rond het overstromingsgebied in het Waterschoot rijden 4x4 voertuigen de fietsers en voetgangers 
van de weg  
met speelgoedgeweren is er naar de ruitjes van de kerk geschoten  

Belsele de voorbije maand in de krant 
Het Nieuwsblad 19.5.2008: Skaten zit in de lift  
Het Nieuwsblad 27.5.2008: Belseledorp te vroeg afgesloten voor verkeer  
Het Nieuwsblad 3.6.2008: Werken in parkgebied Belseledorp stilgelegd  
Het Nieuwsblad 4.6.2008: Heraanleg riolering Kerkstraat goedgekeurd  
Het Nieuwsblad 7.6.2008: Watermolenwijk krijgt er 270 woningen bij  
Het Nieuwsblad 9.6.2008: Veiling voor beelden  
Het Nieuwsblad 9.6.2008: Veiling steunt Wassende Vrouwen  

Belsele de voorbije maand op televisie TV-Oost op 2 en 4 juni 2008  
Belsele en Anthony De Clercq de voorbije maand in de krant Het Nieuwsblad op 15, 16, 23, 24 en 26 mei 2008  
Belsele en Anthony De Clercq de voorbije maand op televisie TV-Oost op 26 mei 2008  
Kalender 

7-14.6.2008: Belsele kermis  
15.6.2008: Reynaertloop  
21-22.6.2008: Koekeloerewijkfeesten  
27.6.2008: fietsocht van Kruisstraat Sportief  
28.6.2008: fietstocht met barbecue van de Ransbekers  
5-6.7.2008: Vlaamse Elfdaagse in de Kouter  
5.7.2008: straatfeest van Kruisstraat Sportief  
6.7.2008: burenfeest Vijverstraat met barbecue  
18-20.7.2008: Kleemse Feesten  
26-27.7.2008: Zonnefeesten  
9-10.8.2008: Parochiefeesten Sint-Andreas  
29-31.8.2008: buurtfeesten Moortelhoekstraat  
31.8.2008: zomerdrink Populierenwijk  


