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1. Werking Stedelijke Ombudsdienst en Belsele in het jaarverslag 2007 van de ombudsvrouw en bij het Meldpunt/de Klantendienst 
van Sint-Niklaas door Valerie Blatter, de ombudsvrouw van de stad Sint-Niklaas  

De Stedelijke Ombudsdienst van Sint-Niklaas  
Adres: Parkstraat 8, 9100 Sint-Niklaas, tel: 03 760 90 14, fax: 03 760 90 80, e-mail: ombudsvrouw@sint-niklaas.be.  
De ombudsdienst is gekend, maar burgers weten niet waarvoor ze er echt terecht kunnen. In 2006 waren er 341 contacten met de 
ombudsdienst, waarvan 136 klachtendossiers. In 2007 waren er 497 contacten met de ombudsdienst, waarvan 126 klachtendossiers.  
De Stedelijke Ombudsdienst van Sint-Niklaas is formeel bevoegd voor het behandelen van tweedelijnsklachten van de diensten van 
de stad Sint-Niklaas, de brandweer van Sint-Niklaas, de politie van Sint-Niklaas, het OCMW van Sint-Niklaas (sinds 1.1.2008) en de 
Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting (SNMH) (sinds 1.7.2008).  
De ontevreden burger dient eerst het intern klachtrecht, op het niveau van het bestuur of de diensten, aan te wenden: 
eerstelijnsklachten voor de stadsdiensten bij de klantendienst, voor de politie bij de korpschef en voor de brandweer bij de kapitein-
commandant. Daarna kan hij of zij van het extern klachtrecht gebruik maken, door zich tot de ombudsdienst te wenden met de 
tweedelijnsklacht.  
De Stedelijke Klantendienst van Sint-Niklaas  
Op 5 januari 2004 is het Stedelijk Meldpunt van Sint-Niklaas als een proefproject gestart. De Klantendienst van Sint-Niklaas kadert in 
het (nieuw) Gemeentedecreet dat stelt dat elk gemeente een klachtenbehandelingssysteem moet organiseren op intern, ambtelijk 
niveau. Op 24 mei 2007 is de organisatie van de Klantendienst van Sint-Niklaas door de gemeenteraad bekrachtigd in het 
Gemeentelijk Reglement Participatie van de burger. De functie van het Meldpunt is vanaf 17 september 2007 overgenomen door de 
Klantendienst, die de berichten catalogeert als meldingen van problemen, suggesties voor de buurt of klachten over stadsdiensten.  
In 2007 waren er 2933 berichten (meldingen, klachten of suggesties), waarvan 317 berichten uit Belsele (10.8%). Voor Belsele 
hadden 131 meldingen betrekking op openbare werken (zoals staat van wegdek, werken nutsmaatschappijen, wateroverlast), 2 op 
ernstige milieuklachten over bedrijven en 184 op milieu en groen (zoals sluikstorten), mobiliteit (zoals signalisatie, snelheid) en 
openbare verlichting.  
Straten in Belsele met minstens 5 meldingen voor openbare werken in 2007: Belseledorp (6): put in fietspad, rijweg en voetpad, 
straatgracht reinigen, werken nutsmaatschappij (x2); Gavermolenstraat (5): slechte staat rijweg en wegel, straatgracht reinigen, 
werken nutsmaatschappij, riooldeksel los; Hoge Bokstraat(11): slechte staat voetpad, verzakking in rijweg (x3) en voetpad (x2), 
werken nutsmaatschappij, riooldeksel los, rioolkolkverzakking, wateroverlast; Koning Nobellaan (6): slechte staat en put in rijweg, 
verzakking in goot en rijweg, rioleringverstopping; Molenwijk (9): slechte staat voetpad, verzakking in goot en voetpad (x3), 
boordsteen verlagen, rioolkolkverzakking, wateroverlast; Schoonhoudtstraat (6): verzakking in goot en rijweg, straatgracht reinigen, 
werken nutsmaatschappij, wateroverlast; Schrijbergstraat (6): put in fietspad en rijweg, verzakking in goot, rioleringverzakking, 
werken nutsmaatschappij.  
In de periode september-december 2007 waren er 25 (eerstelijns)klachten. Een melding wordt behandeld door de 
klantverantwoordelijke van de dienst. Een klacht wordt behandeld door de departementschef van de dienst. Slechts weinig diensten 
krijgen meldingen, maar deze diensten krijgen veel meldingen.  
Als u reeds een klacht heeft geuit tegenover de stadsdiensten, de brandweer, de politie, het OCMW van Sint-Niklaas of de SNMH 
maar u bekwam geen bevredigend resultaat, dan kan u bij de Stedelijke Ombudsdienst (als beroepsinstantie) terecht. De 
ombudsvrouw zal op objectieve en neutrale wijze uw klacht onderzoeken, beoordelen en eventueel ijveren voor een oplossing. In 
2007 werden er 126 tweedelijnsklachten behandeld, waarvan 10 van inwoners van Belsele (8%). Klachten worden kort voorgelegd 
aan het schepencollege. In Sint-Niklaas bestaat er een grote reflex om de schepenen aan te spreken. Als een klacht ouder is dan één 
jaar is ze niet meer ontvankelijk. Een grote hoeveelheid van de klachten heeft betrekking op het gebrek aan opvolging van meldingen 
of op het gebrek aan duidelijke informatie.  
Anno 2008 zijn er in België verschillende ombudsdiensten actief: de ombudsdienten van de federale, de Vlaamse en de Waalse 
overheid; de openbare ombudsdiensten: NMBS, Post, Telecommunicatie, Luchthaven Brussel-Nationaal; de private ombudsdiensten: 
Aquafin, Beurzen, Banken, Upedi (uitzendkantoren), Verzekeringen; de stedelijke ombudsdiensten: Antwerpen, Brugge, Gent, 
Leuven, Mechelen, Puurs en Sint-Niklaas. De meeste Vlaamse gemeenten beschikken nog niet over een ombudsdienst.  
De contactgegevens van deze ombudsdiensten zijn ook te vinden op de portaalsite www.ombudsman.be, een initiatief van het 
Permanent Overleg Ombudslui (POOL).  
De ombudsvrouw wordt erop gewezen dat - ondanks meldingen bij het Meldpunt in 2004 en 2005 en vermeldingen in het verslagen 
van de dorpsraad van 2005, 2006, 2007 en 2008 - het probleem van de slechte staat van de voetpaden in de Koning Nobellaan nog 
steeds niet is opgelost.  
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2. Goedkeuring verslag vorige vergadering  

Geen opmerkingen.  
 
3. Briefwisseling  

Uitgaand: geen  
Inkomend:  
- 07.07.2008: Email van Omer Burm over het saunacomplex en de Belselebeek en haar Meerskens  
- 10.06.2008: Email van Mike Nachtegael over de beelden voor Belsele  
- 10.06.2008: Email van Mike Nachtegael over Hof van Belsele  
- 14.06.2008: Email van Mike Nachtegael over werkzaamheden Belseledorp - N70  
- 20.06.2008: Email van Irida Verellen over het Mierennestbosje  
- 25.07.2008: Email van Omer Burm over vervuiling in de Belselebeek  
- 30.07.2008: Email van Omer Burm over beken en hun meersen  
 
4. Verslag van de werkgroep Kunst in Belsele  

Op 6 en 7 juni 2008 had de benefietkunstveiling plaats ten voordele van Kunst in Belsele. De bedoeling was om zoveel mogelijk geld 
te verzamelen voor de aankoop van de drie kunstwerken in het dorp. Het aanbod van kunstwerken was ruim. De opkomst van 
mogelijke kopers was eerder laag. Het resultaat was ondanks alles toch bevredigend. Er zit nu 5200 euro in kas . Nadien heeft een 
belangrijke sponsor zich gemeld. Hij zal het ontbrekende bedrag bijpassen. Hierover is een vergadering op het stadhuis geweest bij 
burgemeester Freddy Willockx met schepen van cultuur Lieve Van Daele, enkele mensen van de cultuurdienst, Annemie Charlier, 
Firmin De Beleyr en Julien Ghesquière. Daar werd afgesproken om aan de kunstenaars te laten weten dat de kogel door de kerk is en 
dat de beelden kunnen gemaakt worden. Tijdens het kermisweekend van 2009 zullen de beelden officieel ingehuldigd worden. Deze 
informatie is ook verspreid in een persbericht van Sint-Niklaas van 1 juli 2008.  
 
5. Belsele op het Gewestplan Sint-Niklaas van 1978 en Atlas van de Buurtwegen  

Hoewel het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan is goedgekeurd, blijft het Gewestplan Sint-Niklaas van 1978 rechtsgeldig voor de 
gebieden die niet vallen in een later goedgekeurd Bijzondere Plan van Aanleg (BPA) of Ruimtelijke Uitvoeringsplan (RUP). De 
dorpsraad zal dit Gewestplan consequent gebruiken als op vergaderingen van de dorpsraad bouwaanvragen besproken worden.  
Op de website met de Atlas van de Buurtwegen http://www.gisoost.be/ATLASBW/ van de Provincie Oost-Vlaanderen, kan je naast 
de buurtwegen ook de wegen selecteren. Hierop is het vroeger belang van de Pastorijwegel duidelijk zichtbaar. De Pastorijwegel naast 
de Pastorij ligt op het perceel van de Pastorij. Nochtans gebruikt de boer van het aangrenzend erf de poort van zijn erf om de 
Pastorijwegel af te sluiten in plaats van zijn erf. De boer heeft van de stadsdiensten gedaan gekregen om - op kosten van de stad - een 
bordje te maken en op zijn poort aan te brengen met de tekst: "Pastorijwegel: na gebruik hek sluiten". De poort die de Pastorijwegel 
afsluit weerhoudt nieuwe wandelaars die gebruik maken van de nieuwe wegel langs de Belselebeek - die vanaf de Lange Dreef tot de 
Pastorijwegel loopt - om langs de Pastorijwegel richting Belseledorp te wandelen.  
 
6. Belsele op het Fietsnetwerk Waasland van 2008  

Op zondag 13 juli is de opening van het Fietsnetwerk Waasland gepromoot door het evenement Waasland Fietst. Vanuit Sint-Niklaas 
vertrokken veel fietsers in groep naar het provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke. Verschillende fietsers uit Belsele hebben 
de knooppunten op de kaart van het Wase Fietsnetwerk gebruikt om langs dreven die ze nog niet kenden terug te keren. In Belsele 
liggen de knooppunten 31, 33 en 34 langs de stationswegel. Het traject tussen de knooppunten 31 en 33 is niet correct weergegeven. 
Buiten de stationswegel zijn in Belsele haast geen autovrije trajecten tussen knooppunten uitgestippeld.  
 
7. Nieuws uit de cultuurraad  

Op woensdag 1 oktober wordt in de Stadsschouwburg de Cultuurprijs 2008 uitgereikt. Die avond worden ook opnieuw een aantal 
verdienstelijke personen in de bloemetjes gezet.  
Op de Guldensporenviering 2008 waren 120 aanwezigen: 35 bij de opening van de tentoonstelling "Vlaanderen op het eerste gezicht" 
op 5 juli en 85 op het Guldensporenontbijt op 6 juli.  
 
8. Varia  

- De serres en de parking van Green Center zijn opgedoekt. Met de Reinaert rozentuin zijn ook de Reinaert beelden verdwenen.  
- Op 18 juni 2008 was er een gesprek met de burgemeester en Tom Speleman over een afsprakennota dorpsraden - stadsbestuur.  
- Een bericht van 30 juli 2008 vraagt de machtiging tot het bouwen van een brug over waterloop 1.235 in de Kasteeldreef.  
- Sinds 1 augustus 2008 loopt er een openbaar onderzoek voor de ophogingen in de Bergdreef met grond afkomstig van de bouwput 
op de Kleemhof site in de Kleemstraat. Het plan voorziet ophogingen tot 78 cm.  
- Sint-Niklaas heeft de grootste niet-universitaire kliniek van België en toch is bij een ongeval op 2 augustus 2008 in Belseledorp, 
waarbij een vrouw uit het raam viel, de MUG van Dendermonde moeten ter plaatse komen.  
- Sinds begin augustus 2008 zijn de 5 petanquebanen bij het speelplein in de Populierenwijk klaar voor gebruik. De aanleg ervan was 
op 20 februari 2008 door het stadsbestuur beloofd, na een petitie van buurtbewoners.  
- In de Arkestraat start het openbaar onderzoek voor de aanleg van een educatief reservaatje.  
- De weg naar de Boskapel ligt er slecht bij. Er zouden plannen bestaan om een verharding voor fietsers aan te leggen.  
 
9. Kalender  

- 23-24.8.2008: Ambachtelijk Weekend  
- 31.8.2008: Zomerdrink Populierenwijk  
- 14.9.2008: Open monumentendag 2008 met als thema '20ste eeuw'. Het kerkhof van Belsele staat op het programma. 


