
Verslag van de vergadering van 8 september 2008 
Aanwezig: André Raes, Camiel De Vooght, Denise Verhaegen, Dirk Deschepper, Eddy De Taey, Firmin De Beleyr, Guido 
Stevens, Julien Ghesquière, Luk Huys, Maria Grossfeld, Reginald De Belie, Roger Martens, Serge Van Genechten, Stany De 
Bleser, Werner De Smet, Willy Van Overloop.  
Pers: Sylvain Luyckx (het Nieuwsblad).  
 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering  

Resultaat van de behandeling van het punt 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 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."  
11.08.2008: Dorpsraad: foto's van de voetpaden in de Koning Nobellaan op 10 augustus 2008  
16.08.2008: Het Nieuwsblad: "Voetpaden Populierenwijk in verschrikkelijke staat"  
20.08.2008: Communicatie door stadsbestuur en dorpsraad Belsele over slechte voetpaden in Koning Nobellaan in de periode 
2002-2008 bezorgd aan de ombudsvrouw  
20.08.2008: Klacht S1OMB/08/03/01 bij ombudsvrouw over het niet herstellen van voetpaden in de Koning Nobellaan  
31.08.2008: De slechte voetpaden van de Koning Nobellaan zijn hersteld, de wortels die de tegels hadden opgetild zijn 
verwijderd en de tegels liggen nu in het vlak van het voetpad.  
 
2. Briefwisseling  

Uitgaand:  
- 17.08.2008: Bezwaarschrift werkgroep water tegen het bouwen van een extra brug over de Belselebeek in de Kasteeldreef  
- 20.08.2008: E-mail aan de ombudsvrouw met communicatie over slechte voetpaden in Koning Nobellaan in de periode 2002-
2008  
- 07.09.2008: E-mail aan Erica Fischer over huisvesting 't Pleksken  
Inkomend:  
- 13.08.2008: E-mail van Julien Ghesquière over de Sinaaiwegel  
- 20.08.2008: E-mail van de ombudsvrouw met Klacht S1OMB/08/03/01 - ontvangstbewijs  
- 06.09.2008: E-mail van Hedwig Buysrogge over Zangavond Dichter en Geus - 3 en 4 oktober 2008  
- 07.09.2008: E-mail van Etienne Meul over de afsprakennota dorpsraad - stadsbestuur  
- 01.09.2008: E-mail van Filip Brokken over brugje tussen Sint-Andrieswegel en Sint-Andriesbosje  
- 08.09.2008: E-mail van Omer Burm over inrichten van beken en beekgebieden  
- 08.09.2008: E-mail van Mieke De Meester met informatie over projectaanvragen bij de Erfgoedcel Waasland  
 
3. Educatieve reservaten in Belsele  

Een educatief reservaat heeft drie doelstellingen: een levende illustratie zijn van de wetten van de ecologie, een waar 
openluchtlaboratorium zijn en een concreet voorbeeld zijn van natuurbescherming en natuurontwikkeling door een gericht 
beheer.  
Een educatief reservaat kan een landschappelijke, een ecologische, een educatieve, een waterhuishoudkundige, een recreatieve 
functie en/of een cultuurhistorische functie hebben. Binnen de landschappelijke functie heeft men oog voor kleine 
landschapselementen zoals hagen (haagbeuk, meidoorn,..), houtkanten (sleedoorn, vlier,..), bomenrijen (wilgen, zwarte els,..), 
vrijstaande bomen (eik, beuk,..) en poelen, beken en grachten (groene oevers en waterplanten). Binnen de ecologische functie 
wordt er extra aandacht besteed aan fauna zoals vogels (uilen, ijsvogel, zangvogels,..), insecten (libellen, waterjuffers, bijen, 
vlinders,..), amfibieën (salamander, kikker, pad,..) en kleine zoogdieren (egel, wezel, vleermuis,..) en aan flora zoals 
waterplanten (kalmoes, hoornblad,..), bloemen (bolsoorten, korenbloem, kamille,..), heesters (vlinderstruik, gelderse roos,..) en 
bomen (zwarte els, eik, beuk,..). Binnen de educatieve functie kunnen scholen, verenigingen en publiek kennis maken met 
natuurbehoud en natuurzorg en er aan meewerken.  
Educatief reservaat "Hof Van Belsele"  
In een voorstel van De Raaklijn voor de invulling van het gebied tussen de Kasteeldreef, de Lange Dreef en de woningen langs 
de Nieuwe Baan (N70) uit 1993 was "een educatief reservaat met kikkerpoel, wilde waterplanten, hooiland en houtwallen" 
voorzien tussen de Kasteeldreef en de Belselebeek.  
Educatief reservaat "De Mierennest"  
Het gebied rond de Ransbeekpoel is opgenomen in de verkaveling van de uitbreiding van de Mierennestwijk.  
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Educatief reservaat "Den Akker"  
Den Akker is een binnengebied met een oppervlakte van 900 m2 tussen de Arkestraat, de Nieuwe Baan en de 
Bookmolenstraat. De Raaklijn heeft dit gebied in erfpacht en krijgt voor de inrichting en het beheer medewerking van de 
Biotechnische Land- & Tuinbouwschool van Sint-Niklaas en de natuur- en milieuvereniging Natuurpunt. Het ontwerp voor de 
inrichting van het gebied is verzorgd door de land- en tuinbouwschool. De ingediende plannen voorzien de aanleg van een 
amfibieënpoel, een ijskelder, een observatiewand, bijenkorven, een composthoop en infopanelen. Het gebied zal toegankelijk 
zijn langs de Arkestraat en langs de Nieuwe Baan.  
Tegen de aanvraag voor de aanleg van dit educatief reservaat zijn 4 bezwaarschriften ingediend, waarvan één weerhouden 
werd. Tijdens de dorpsraadvergadering uitten buurtbewoners uit de Arkestraat volgende opmerkingen:  
- bij de inrichting van het terrein zal de berm van de Arkestraat kunnen beschadigd worden door de voertuigen en werktuigen 
die voor de inrichting zullen ingezet worden  
- de Arkestraat is te smal om er autobussen met bezoekers te laten parkeren (alhoewel kan verwacht worden dat de scholieren 
en de verenigingen die dit reservaatje zullen bezoeken, zich te voet of met de fiets zullen verplaatsen)  
- de composthoop gaat voor geuroverlast zorgen en zou wel eens sluikstorters kunnen aantrekken  
- de bijen kunnen een gevaar vormen voor de kinderen (alhoewel binnen een straal van 100m al geruime tijd een imker woont) 
 
4. Verslag van het Hoge Bokstraat Comité  

In de kranten van 6 september 2008 stond te lezen dat de Plezantstraat - de drukste straat van Sint-Niklaas - in 2009 wordt 
heraangelegd. In De Standaard en in Het Nieuwsblad stond verder: "Door de afbraak van Het Metaal en enkele huizen, kan de 
straat worden verbreed en wordt ze veiliger. Mogelijk wordt niet alleen de Plezantstraat beter van de ingreep, maar ook de 
Hoge Bokstraat. Die straat, die parallel loopt met de Plezantstraat, kreunt onder het zwaar doorgaand verkeer tussen de E17 en 
de Expresweg. 'We hopen op een ontlasting in de Hoge Bokstraat', zegt burgemeester Freddy Willockx (SP.A). 'Peter Hertog 
zal onderhandelen met het comité van de Hoge Bokstraat. Een van de mogelijkheden is het invoeren van eenrichtingsverkeer 
in die straat.' " Dit is een lichtpuntje voor de toekomst van de Hoge Bokstraat.  
Het Hoge Bokstraat Comité is minder gelukkig met de resultaten van de verkeersstudie "2020" naar de mobiliteit over de weg 
in het Waasland, in 2006 besteld door het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas (I.C.W.) op 
aangeven van de Wase Burgemeesters. Voor het uitwerken van de studieopdracht werd samengewerkt met het 
Provinciebestuur en het Vlaamse Gewest (Departement Mobiliteit en Openbare Werken en Agentschap Infrastructuur). De 
doortrekking van de N41 van Sint-Niklaas tot de E34 in Stekene krijgt een negatief advies. Maar de studie erkent wel dat de 
Hoge Bokstraat niet geschikt is om de ring R42 (Spoorweg - Singel) van Sint-Niklaas te verbinden met de N403 (Sint-Niklaas 
- Sint-Pauwels - Stekene).  
Het Hoge Bokstraat Comité heeft ondertussen de suggestie gedaan om de ring R42 te verbinden met de N403 via een gedeelte 
van het nog steeds onbebouwde tracé van de N41 op grondgebied Sint-Niklaas en via een doorsteek op grondgebied Sint-
Pauwels tot de N403 ter hoogte van schoenen 'Molders'. Op die manier wordt naast de Hoge Bokstraat ook de dorpskern van 
Sint-Pauwels gevrijwaard van zwaar vervoer. Deze optie werd door burgemeester Freddy Willockx voorgelegd aan de 
burgemeester van Sint-Gillis-Waas, maar door hem formeel afgewezen.  
Blijft over: Een kleinschalige verbinding vanaf de ring R42 tot de N403 ter hoogte van Vlyminckxhoek. De aanleg hiervan valt 
volledig ten laste van de stad Sint-Niklaas. Het Hoge Bokstraat Comité vindt deze piste weinig realistisch als echte oplossing. 
De beslissingen liggen nu echt in de handen van het stadsbestuur van Sint-Niklaas. Het Hoge Bokstraat Comité blijft zich 
inzetten om tot een zinvolle oplossing te komen en hoopt dat de grote meerderheid van het stadsbestuur en de verkozen 
raadsleden de politieke wil en moed opbrengen de huidige slechte situatie drastisch te verbeteren. De vraag naar een redelijke 
en definitieve oplossing, die getuigt van een visie op lange termijn, is groot en terecht. Nog geen drie jaar na het herstel van de 
straat, trillen de huizen opnieuw en worden de bewoners dagelijks gewekt door voorbijrazend zwaar verkeer in de late en de 
vroege uren.  
 
5. Inventarisatie van de Stadhoudersboswegel  

De Stadhoudersboswegel was de langste wegel op het grondgebied van Belsele. Hij bestaat uit drie grote delen:  
1. Het eerste deel vertrekt in de Eikenlaan en komt - via de eikenweide - uit in de Groenstraat. Vanuit de Eikenlaan oogt de 
wegel zeer mooi. De wegel is door paaltjes aan de rechterkant teruggedrongen naar een droge gracht. Dit deel is nog in goede 
staat maar loopt dood op de eikenweide. Filip Brokken, dienst landbouw en Pieter Durinck, dienst milieu, hebben in het 
schepencollege van 19 mei 2008 de opdracht gekregen het nodige te doen om dit deel terug open te stellen voor het publiek. 
Goede afspraken met de eigenaar van de eikenweide zijn hierbij nodig.  
2. Het tweede deel loopt van de Groenstraat naar de Gentstraat. Dit deel werd vroeger ook Hanewegel genoemd en is het enige 
restant van Stadhoudersboswegel dat nog een verbinding maakt tussen twee straten.  
3. Het derde deel loopt van de Gentstraat naar de Omloopdreef. Een gedeelte van dit deel loopt over de site van het bedrijf 
d'Hollandia aan de Gentstraat en kan momenteel niet gebruikt worden door het publiek. Ook hier moet hiervoor moet nog een 
oplossing gevonden worden.  
 
6. Varia  

Deba Meubelen: De bouwvergunning voor een opslagmagazijn met een kelder van 3,5 m diep is goedgekeurd. Het gaat om zo 
passief mogelijk gebouw dat zal uitgerust worden met zonnepanelen. Het terrein bleek niet geschikt om windmolens te 
plaatsen.  
VZW JOC 't Pleksken: Eén jaar werking zonder eigen plek en zonder ledenwerving was zeer moeilijk. De VZW heeft een 
college van curatoren aangesteld om de vereniging nieuw leven in te blazen. De geruchten over de verhuis van het lokaal naar 
Sinaai zijn uit de lucht gegrepen.  
Werkgroep Kunst In Belsele: Begin september is een plaatsbezoek doorgegaan met een afvaardiging van het stadsbestuur en 
met de drie kunstenaars om de plaatsing in 2009 van de drie kunstwerken te bespreken. 


