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1. Voorstelling verkaveling uitbreiding Populierenwijk door Bart Van Lokeren en schepen Marc Heynderickx  

Het huidig plan van het stadsbestuur omvat 53 kleinere percelen voor woningen met twee bouwlagen en plat dak, naast een 
zone van 3400 m2 voor de Sint-Niklase Huisvestingsmaatschappij voor maximaal 20 woongelegenheden. De meeste loten zijn 
ca. 300 à 400 m2 groot en bedoeld voor eengezinswoningen. Twee hoekpercelen van ca. 800 m2 komen in aanmerking voor 
meergezinswoningen. Naast de Belselebeek, die een meer kronkelende bedding krijgt, komt een brede strook voor openbaar 
groen met een wandelpad dat de Pastorijwegel er naast de Belselebeek vervangt. De nieuwe straten (Bruin de Beerlaan en 
Tiecelijnlaan) worden 9,5 m breed met langs beide zijden een voetpad van 1,7 m. De ontsluiting komt langs de 
Malpertuuslaan. Via aansluitingen op de fietswegel op de oude spoorwegbedding is er een noodweg richting Malpertuuslaan 
en een noodweg richting Waterschootstraat. Achteraan de percelen zijn buffergrachten voorzien om het overtollige regenwater 
op te vangen. Op basis van 13 dieptesonderingen uitgevoerd in mei 2007 - een zeer droge periode - is er een technisch advies 
uitgebracht dat het mogelijk is gebouwen met 2 bouwlagen te realiseren. Omdat er onder een dunne bovenlaag een 
ondoordringbare kleileemlaag aanwezig is, kan er weinig regenwater in de grond sijpelen. De regenwaterbuffering moet 
daarom gerealiseerd worden door de buffergrachtjes langs de tuinen en door de groene zone langs de Belselebeek. Er wordt 
een grondbalans nagestreefd: de grond die afgegraven wordt om de wegen aan te leggen zal gebruikt worden om de 
bouwpercelen op te hogen. Voor het plan is van de Dienst Waterlopen een gunstig preadvies verkregen mits aan een aantal 
voorwaarden voldaan wordt. De Vlaamse Milieu Maatschappij wenst geen advies uit te brengen zolang er geen definitieve 
plannen worden voorgelegd.  
Momenteel ligt er langs de Malpertuuslaan langs beide zijden een smal verhoogd fietspad, maar geen voetpad. Als er 
voetgangers gebruik maken van een fietspad of als er fietsers op het voetpad wachten om de straat over te steken, worden de 
achteropkomende fietsers verplicht uit te wijken naar de lager gelegen smalle rijbaan. Tussen de af- en oprit van de N70 en de 
Malpertuuslaan is een verhoogd plateau om de wagens af te remmen. Dit verkeersplateau ligt in het zelfde vlak als het 
kruisend fietspad. Voor de fietsers is dit verkeersplateau min of meer veilig. Voor voetgangers, zoals de bewoners van de 
Populierenwijk die opstappen aan het bushalte van De Lijn in de Malpertuuslaan, is dit verkeersplateau bij gebrek aan een 
zebrapad zeer gevaarlijk. De fietsrekken naast het bushokje staan tussen de netels. Meerdere bewoners van de buurt zijn niet te 
vinden om te bouwen in dit meersengebied. Volgens van Dale betekent meers 'land aan water, moerasland' en is het van 
dezelfde stam als meer (waterbekken). Het gebied Waterschoot dankt zijn naam aan de aanwezigheid van deze meers. Dit laag 
gelegen gebied staat bij fikse regenbuien snel onder water, maar is tegelijkertijd een natuurlijk overstromingsgebied van de 
Belselebeek en een bufferbekken voor de bestaande Populierenwijk omdat de opening onder de N70 het overtollig regenwater 
niet voldoende snel kan afvoeren. Bepaalde delen van deze meers staan heel het jaar onder water omdat de grachtjes in dit 
gebied de laatste 25 jaar niet meer geruimd zijn. Bij de aanleg van de Malpertuuslaan stond het gebied blank. Niet langer dan 
drie weken geleden zette een hevige regenbui de straten en de voetpaden van de bestaande Populierenwijk onder water. In 
sommige woningen in de Koning Nobellaan kwam er rioolwater via afvoerputjes in de garage naar binnen. Kruipkelders in de 
Canteclaerstraat stonden onder water. Vooraleer men aan een uitbreiding van de Populierenwijk denkt, moeten eerst de 
problemen in de bestaande Populierenwijk aangepakt worden, zoals de wortels van platanen die de riolen over 6 m beschadigd 
hebben. Naast de problematiek van de regenwaterbuffering zijn er ook twijfels over de stabiliteit van de grondlagen. In de 
huidige Populierenwijk is al meermaals een stuk riool of een rioolkolk verdwenen in kwelm. Bij de mensen die dit gebied 
kennen is er geen draagvlak om in dit gebied te bouwen. Omdat dit gebied op het gewestplan ingekleurd was als woongebied, 
heeft het stadsbestuur dit gebied goedkoop gekocht om er later relatief goedkoop te kunnen bouwen. Nochtans zijn er in 
Belsele hogere gelegen gebieden die beter geschikt zijn om er te bouwen. Plannen voor een uitbreiding van de Populierenwijk 
zijn een eerste maal voorgesteld in 1993. Hiertegen zijn toen 1300 bezwaarschriften neergelegd. Het bord met het plan van de 
verkaveling stond toen met de voeten in het water. De plannen zijn terug bovengehaald nadat het bufferbekken is aangelegd. 
Dit bufferbekken kan wel het regenwater van de hoger gelegen gebieden tijdelijk bufferen maar biedt geen oplossing voor het 
bufferen van een uitgebreide Populierenwijk. Er wordt op de vergadering ook de vraag gesteld waarom een deel van het budget 
dat bedoeld is om het openbaar parkgebied van Puivoet of De Ster uit te breiden niet kan gebruikt worden om deze meers te 
bewaren als een openbaar parkgebied in Belsele.  
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2. Goedkeuring verslag vorige vergadering  

Opmerking en vragen van Thierry Van Steirteghem, niet aanwezig op vorige vergadering, via e-mail bij 3. Educatieve 
reservaten in Belsele: Is een watertoets voor het educatief reservaat Den Akker voor handen? De imker is al 10 jaar niet meer 
actief. Wat is gebeurd met de opmerking over de toegangsweg naar de Arkestraat?  
Opmerking bij 4. Verslag van het Hoge Bokstraat Comité: "Eén van de mogelijkheden is het invoeren van eenrichtingsverkeer 
in de Hoge Bokstraat". Het comité Hoge Bokstraat vraagt enkel eenrichtingsverkeer in de Hoge Bokstraat voor zwaar vervoer 
omdat de straat te smal is om vrachtwagens te laten kruisen zonder dat ze moeten uitwijken naar het fietspad. Deze situatie 
zorgt niet alleen voor gevaarlijke verkeerssituaties maar ook voor beschadiging van de rioolkolken en van het fietspad.  
 
3. Briefwisseling  

Uitgaand: geen  
Inkomend:  
- 01.10.2008: E-mail van Reginald de Belie over bouwaanvraag om het magazijngebouw 12 m hoog te maken  
- 10.10.2008: E-mail van Bert Verschueren: geen voetpad tussen bushalte Malpertuuslaan en voetpaden Populierenwijk  
- 13.10.2008: E-mail van Thierry Van Steirteghem over verslag dorpsraad van 8.9.2008 over educatief reservaat De Akker  
 
4. Voorstelling programma 11.11.11-jaarmarkt Belsele 2008  

Vrijdag 7 november om 19.30 uur is er receptie en opening van de tentoonstelling van de Belseelse Kunstvrienden in de 
raadzaal van het gemeentehuis van Belsele. De tentoonstelling loopt tot 11 november van 9 tot 18 uur.  
Zaterdag 8 november om 20 uur is er vrij podium in De Kouter.  
Opendeur in de Oxfam-Wereldwinkel: op zaterdag 8 november tussen 9.30 en 17 uur, op zondag 9 november tussen 9.30 en 
12.30 uur en op maandag 10 november tussen 9.30 en 17 uur.  
In 't Ey is er op zaterdag 8 november om 21 uur een concert van Tribe en op zondag 9 november om 16 uur een concert van 2 
generaties Kuijken.  
Op maandag 10 november is er jaarmarkt en rommel- en antiekmarkt tussen Belseledorp en de Eindestraat.  
Op dinsdag 11 november is de herdenking van de wapenstilstand van 11 november 1918 en om 14 uur vertrekken aan de 
dorpspomp de wandelingen van Natuurpunt en De Raaklijn naar De Mierennest, naar de Bezenkoek en in het park Hof Van 
Belsele.  
 
5. Wegeninfrastructuur in Belsele en verkeersveiligheid  

Op het kruispunt Belseledorp - Sint-Andriesstraat - Rozenlaan - Hulstendreef wordt door wagens vaak niet gestopt en gebeuren 
er regelmatig kleine ongevallen waarin kinderen betrokken zijn.  
Sommige wagens rijden via het fietspad van Belseledorp naar de Oude Baan.  
Wagens die links afslaan vanaf de Lokerse Baan naar de Dubbelhofstraat zorgen voor een conflict met de wagens die links 
afslaan vanaf de Lokerse Baan naar Belseledorp.  
Hoewel de plannen van de heraanleg van Belseledorp uitdrukkelijk geen parkeerplaatsen voor de kerk en voor het 
gemeentehuis voorzagen, wordt er dagelijks voor de kerk geparkeerd en staan er regelmatig wagens op het verhoogd pleintje 
voor het gemeentehuis geparkeerd.  
 
6. Nieuws uit de gemeenteraad  

In Puivelde worden de Waterstraat, de Palingsgatstraat en de fietspaden in de Kemzekestraat heraangelegd.  
 
7. Nieuws uit de milieuraad  

De Mierennestbossen worden deze week ingespeeld door de twee basisscholen.  
De infoavond over het gebruik van zonne-energie op woensdag 8 oktober was een enorm succes. Er waren ruim 200 
aanwezigen tijdens de voorstellingen in het stadhuis.  
De vrijheidsboom van Sinaai in slechte gezondheid. Ook voor de gezondheid van de vrijheidsboom van Belsele wordt er 
gevreesd omdat zijn wortels te veel ingekapseld zijn door de verharding voor de parkeerplaatsen.  
 
8. Varia  

Glascontainers in de Hulstendreef 
Naast de glascontainers ligt vaak glas en een film olie op het voetpad. Omdat de glascontainers hoger staan dan het voetpad, 
het fietspad en de rijbaan in de Hulstendreef, loopt er vaak een spoor olie van de glascontainers over het voetpad en het 
fietspad naar de goot van de rijbaan. Zowel het voetpad als het fietspad worden bij regenweer dan ook soms spekglad. Een 
inkapseling van de glascontainers en meer discipline van de gebruikers van de glascontainer moet dit probleem kunnen 
verhelpen.  
Voetpad en zebrapad tussen bushalte Malpertuuslaan en Populierenwijk 
Op het verkeersplateau tussen de af- en oprit van de N70 en de Malpertuuslaan is er nood aan een zebrapad zoals dat al bestaat 
op de verkeersplateaus tussen de af- en oprit van de N70 en de Hulstendreef. Op korte termijn is er ook nood aan een voetpad 
tussen dit nog aan te leggen zebrapad en de bushalte van De Lijn in de Malpertuuslaan en aan een waterdoorlatende verharding 
onder de fietsrekken naast het bushokje zodat de fietsen niet langer tussen de netels moeten gestald worden.  
Bij aanleg van gasleiding in Eikenlaan worden wortels van bomen afgeknot 
Om de gasleiding te kunnen aanleggen worden door graafmachines sleuven gegraven op de grondpercelen van de bewoners. 
Hierbij worden delen van wortels van bomen weggegraven. Wie is verantwoordelijk als hierdoor de bomen hun stabiliteit 
verliezen, bij stormweer omwaaien en in hun val de nutsleidingen beschadigen? 


