
Verslag van de vergadering van 10 november 2008 
Aanwezig: Alphonsine Vercauteren, André Elewaut, André Raes, Annemie Charlier, Bernice Durinck, Camiel De Vooght, 
Christine Meert, Guido Stevens, Herman Wilssens, Maria Grossfeld, Stany De Bleser.  
Pers: Sylvain Luyckx (Het Nieuwsblad).  
 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering  

Geen opmerkingen.  
 
2. Briefwisseling  

Uitgaand: geen  
Inkomend:  
- 14.10.2008: E-mail van Mike Nachtegael met brief aan het schepencollege over verkaveling Populierenwijk  
- 15.10.2008: E-mail van Annemie Charlier met verslag van het plaatsbezoek ‘Kunst in Belsele’ op 3 september 2008 en verslag 
van de vergadering van werkgroep Kunst In Belsele van 6 oktober 2008  
- 25.10.2008: E-mail van Camiel De Vooght met verzoekschrift aan de gemeenteraad over uitbreiding Populierenwijk  
- 29.10.2008: Brief van de ombudsvrouw over niet herstellen onderwortelde voetpaden in de Koning Nobellaan  
- 30.10.2008: E-mail van Tom Speleman met verslag vergadering met dorpsraden van 29 september 2008  
- 02.11.2008: E-mail van Omer Burm over Mijn Waterweg  
- 03.11.2008: E-mail van Omer Burm over Werk over de Belselebeek  
- 03.11.2008: E-mail van Mike Nachtegael over verkeersafwikkeling Populierenwijk  
- 10.11.2008: E-mail van Geertrui Van Eetvelde over de Lange Dreef  
 
3. Werk maken van een StRaten-Generaal voor betere wegen in Belsele  

De problematiek van het niet herstellen van onderwortelde voetpaden in de Koning Nobellaan gedurende meer dan 4 jaar heeft 
geleerd dat er nood is aan een betere aanpak en meer transparantie om mankementen aan wegen, fietspaden en voetpaden binnen 
een redelijke termijn te herstellen. De dorpsraad van Sinaai organiseert al tien jaar een bad-street-boys actie: enkele vrijwilligers 
gaan in juni op pad om de wegen van Sinaai aan een grondige inspectie te onderwerpen en om de toestand van de wegen te 
vergelijken met de toestand van de voorbije jaren. De bevindingen worden samengebracht, voorgesteld op de 
dorpsraadvergadering en overgemaakt aan het stadsbestuur. De aandachtspunten van de StRaten-Generaal van Belsele zijn: 
putten en plassen in voetpaden, fietspaden en wegdek, losliggende klinkers of tegels, onderwortelde voetpaden, fietspaden of een 
onderworteld wegdek, losliggende, oneffen, verzakte of opstekende kasseien, gebroken en gebarsten betonstroken, barsten en 
groeven in asfalt en afgebrokkelde asfaltstroken, verzakte goten en rioolkolken en overhangend struikgewas.  
Elk knelpunt wordt gedocumenteerd met een digitale foto, de datum en de plaats (straat en huisnummer) van de momentopname. 
De opvolging van de StRaten-Generaal van Belsele zal de volgende maanden op de agenda van de dorpsraad geplaatst worden.  
 
4. Een Staten-Generaal van Belseelse verenigingen  

Belsele kent 38 actieve verenigingen, elk met een eigen werking. Activiteiten van buurtcomités zijn hier niet eens inbegrepen. Op 
enkele jaarlijks weerkerende initiatieven na, is er weinig samenwerking tussen de verenigingen. Een Staten-Generaal van 
Belseelse verenigingen kan afgevaardigden van de Belseelse verenigingen samenbrengen om elkaars werking te leren kennen, om 
de huidige gemeenschappelijke noden te identificeren en te onderzoeken of samenwerking of gemeenschappelijke initiatieven 
kunnen leiden tot meer synergie en cohesie tussen de Belselenaren. Goede afspraken kunnen ook leiden tot een betere benutting 
van de beschikbare infrastructuur. Opwaardering van infrastructuur kan meer bevolkingsgroepen ten goede komen. Een Staten-
Generaal van Belseelse verenigingen moet een forum bieden waar jeugd-, sport-, socio-culturele en seniorenverenigingen mekaar 
kunnen ontmoeten. Omdat de publieke infrastructuur in Belsele versnipperd wordt beheerd vanuit de diensten cultuur, sport en 
jeugd blijft deze infrastructuur ongewild onderbenut.  
 
5. Een masterplan voor de publieke ruimte van Belsele  

Om allerlei historische redenen is het droevig gesteld met de kwaliteit van de openbare publieke ruimte in Belsele. Sint-Niklaas 
heeft de Grote Markt, het Romain De Vidtspark en het boscomplex Puitvoet. Sinaai heeft de Dries, de Fondatie, Heernisse en het 
Patersbos. Nieuwkerken heeft al geruime tijd zijn 15 km lange kerkwegelroute langs goed onderhouden kerkwegels.  
Hoewel op de oorspronkelijke plannen voor de heraanleg van Belseledorp een grotendeels autovrij kerkplein was voorzien, wordt 
het gebied naast en voor de kerk dagelijks ingepalmd door vaak niet reglementair geparkeerde wagens. Fietsers en voetgangers 
moeten soms tussen deze geparkeerde wagens slalommen. Het parochieplein wordt als een privéterrein beschouwd en beheerd. 
De gesloten poort tussen het parochieplein en de ontsluitingsweg achter de kerk maakt dat deze ontsluitingsweg niet kan gebruikt 
worden. Deze poort is geplaatst door de stadsdiensten maar was niet voorzien op de plannen van de heraanleg van Belseledorp. 
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Belsele heeft het Sint-Andriesbosje, gelegen tussen Belseledorp, de Kerkstraat, de site van het rusthuis en de Molenwijk. Een 
door de stad toegezegd en goedgekeurd brugje om het Sint-Andriesbosje te ontsluiten langs de Sint-Andrieswegel laat al bijna 
twee jaar op zich wachten. Bijkomende ontsluitingen richting Kerkstraat en naar de site van het rusthuis zouden veel meer 
wandelaars toelaten te genieten van dit stukje openbaar groen in hartje Belsele. In de Mierennest zijn een aantal percelen 
verworven door de stad om er een speelbos in te richten, maar de concrete invulling blijft uit. De gevolgen van het verzet van het 
laatste gemeentebestuur van Belsele tegen de door de overheid opgelegde fusie met Sint-Niklaas in 1976, met de acties van het 
KAF (Komitee Anti Fusie), laten zich al meer dan dertig jaar voelen. De kwaliteit van de publieke ruimte in Belsele heeft 
duidelijk te lijden gehad van de afkeer tussen de vroegere bestuurders en notabelen van Belsele en het stadsbestuur van de 
fusiegemeente Sint-Niklaas. Ook vandaag nog wordt de publieke ruimte in Belsele nog ondergeschikt gemaakt aan 
privébelangen, met stilzwijgende of actieve medewerking van stadsdiensten. Dit is een heel kortzichtige houding omdat een 
goede publiek ruimte ook de omliggende privé eigendommen opwaardeert. De heraangelegde Grote Markt van Sint-Niklaas is 
hier een sprekend bewijs van.  
Omdat Belsele een inhaaloperatie nodig heeft om de kwaliteit van zijn publieke ruimte op te waarderen, is er een masterplan voor 
de publieke ruimte van Belsele nodig. De dorpsraad van Belsele beschouwt het stadsbestuur van Sint-Niklaas hierbij als 
objectieve bondgenoot.  
Dit masterplan moet in de eerste plaats een toekomstvisie voor Belsele uittekenen, gevolgd door het leggen van prioriteiten, 
definiëren van actiepunten en vrij maken van de hiervoor nodige middelen. De krijtlijnen van een toekomstvisie voor Belsele 
uittekenen komt op de eerste plaats, en dit hoeft niet veel geld en tijd te kosten. Ook het beter onderhouden, het terug openstellen 
van buurtwegen en creëren van recreatieve fietsroutes en wandelpaden past in dit opzet.  
 
6. Ze dronken een glas, ze maakten een plas en alles bleef zoals het was  

Sint-Niklaas heeft de voorbije tien jaar op bestuurlijk vlak een hele metamorfose ondergaan. Het was één van de eerste Vlaamse 
centrumsteden met een ombudsdienst. De witboeken waarin het stadsbestuur zijn toekomstgericht projecten voor de stad Sint-
Niklaas uitschreef waren baanbrekend voor alle Vlaamse steden. De dorpsraad van Sinaai, die bij de fusie met Sint-Niklaas in 
1976 uit de cultuurraad van Sinaai is ontstaan, is waarschijnlijk één van de dorpsraden met de langste staat van dienst in 
Vlaanderen. Door meerdere stadsbesturen werd de werking van de dorpsraad van Sinaai geduld en zeker niet verwelkomd. In het 
eerste witboek van Sint-Niklaas werd opgeroepen om ook in de andere deelgemeenten een dorpsraad op te richten. De dorpsraad 
van Belsele bestaat ondertussen bijna zes jaar en de dorpsraad van Nieuwkerken bijna vijf jaar. In het tweede witboek van Sint-
Niklaas lezen we op pagina 83 onder "Basisprincipes voor inspraak": Ook het Sint-Niklase stadsbestuur heeft een actief 
inspraakbeleid ontwikkeld, met onder meer de oprichting van adviesraden, de organisatie van hoorzittingen en 
wijkvergaderingen en de aanmoediging van en samenwerking met de dorpsraden. ... Openheid en een goede communicatie zullen 
de basis vormen voor een volwassen relatie met de advies- en dorpsraden. Het verenigingsleven en deze advies- en dorpsraden 
vertegenwoordigen voor het stadsbestuur een belangrijk deel van het maatschappelijk middenveld. Er zal naar gestreefd worden 
om met elke raad tot een afsprakennota te komen, waarin de spelregels voor de samenwerking precies worden vastgelegd. Deze 
spelregels zullen na verloop van tijd geëvalueerd worden in een breed overleg met de voorzitters van alle adviesraden en van de 
dorpsraden.  
Ondanks de niet mis te verstane hoger vermelde tekst uit het tweede witboek vernemen we tijdens de vergadering van 29 
september 2008 tussen het stadsbestuur en de dorpsraden dat het stadsbestuur geen voorstander is van een 
samenwerkingsovereenkomst met de dorpsraden, maar (mits enkele nieuwe afspraken) met hen verder wil blijven werken in de 
geest van het gemeentelijk reglement participatie van de burger. Bij de nieuwe afspraken was geopperd om op de website 
melding te maken van de lopende openbare onderzoeken. De reactie van het stadsbestuur hierop is: "Het college van 
burgemeester en schepenen besliste op 27-10-2008 om voor alle openbare onderzoeken waarvoor de decreetgever een 
bekendmaking voorziet via dagbladen en het Belgisch Staatsblad (bv. RUP’s of milieuvergunningen klasse I en II-bedrijven), ook 
een publicatie te voorzien via de website. Voor de andere stedenbouwkundige en milieuvergunningen (samen zo’n 30 per week) is 
dat praktisch en juridisch moeilijk haalbaar gebleken. In deze context wordt erop gewezen dat de openbare onderzoeken voor 
projecten van het stadsbestuur ook altijd worden bekendgemaakt via de deelgemeentehuizen." Dat meer openbaarheid van 
bestuur praktisch en juridisch moeilijk haalbaar zou zijn, vinden wij een eenzijdige voorbarige conclusie die van weinig moed en 
overleg getuigt. Het voorbije jaar hebben wij meermaals mogen ondervinden dat verschillende rechtspersonen met al dan niet 
licht gewijzigde aanvragen sluikse ingrepen op het openbaar domein vroegen om het rendement van privé projecten te verhogen. 
Het algemeen openbaar belang is enkele maal ondergeschikt gemaakt aan kortzichtig privé belang.  
 
7. Nieuws uit de cultuurraad  

Op woensdag 17 december 2008 om 18.30 uur verzorgt Johan Hessels een vertelavond met kerstverhalen in het Sint-
Andriesbosje.  
Op woensdag 15 januari 2009 houdt de Deelcultuurraad zijn nieuwjaarsreceptie in de Kouter.  
 
8. Nieuws uit de sportraad  

De sportraad heeft een aanzienlijk bedrag gekregen om de opleiding van jeugdtrainers te ondersteunen.  
 
9. Varia  

- Het is spijtig dat het laatste jaar zo dicht bij de spoorweg nieuwe woningen zijn opgetrokken langs de Puidreef en in de 
Mierennest. Voorbij rijdende verspreiden heel wat fijn stof dat voor krassen op de ogen zorgt. Voor oogartsen is dit een gekend 
fenomeen.  
- Op 16 januari 2009 om 20.00 uur is er een benefiet comedynight met Nigel Williams, Bert Kruismans en Koen Dewulf (MC) in 
de Klavers, ten voordele van Vlamingen helpen Tsjernobylkinderen vzw.  
- In de Hoge Bokstraat zijn alle bewoners bevraagd om scheuren en barsten te melden. Het bewijzen van een correlatie tussen het 
zwaar vervoer en de scheuren in de huizen is geen gemakkelijke opgave. Er is ook voorgesteld het fijn stof te meten.  
 


