
Verslag van de vergadering van 8 december 2008 
Aanwezig: Alphonsine Vercauteren, André Elewaut, André Raes, Annemie Charlier, Bernice Durinck, Camiel De Vooght, Christine 
Meert, Dirk Deschepper, Ellen Keymolen, Frans De Jonghe, Guido Stevens, Kim Muyldermans, Patrick De Tender, Stany De Bleser, 
Willy Rooms.  
OCMW van Sint-Niklaas: secretaris Tjeu van Diessen en Valerie Muyshondt (houdt spreekuur in Herfstrust)  
Pers: Sylvain Luyckx (Het Nieuwsblad).  
 
1. Dienstverlening van het OCMW van Sint-Niklaas voor de Belselenaar en toelichting bij de plannen voor het nieuw rusthuis van 
Belsele door Tjeu Van Diessen, secretaris van het OCMW Sint-Niklaas.  

De missie van het OCMW van Sint-Niklaas is beschreven in artikel 1 van de OCMW-wet: elke persoon heeft recht op 
maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan 
de menselijke waardigheid.  
De strategische doelstellingen van het OCMW van Sint-Niklaas: het zorgstrategisch plan uitvoeren, het lokaal sociaal beleid 
uitvoeren, de interne structuur moderniseren en het financieel kader aanpassen.  
Enkele accenten van het Lokaal Sociaal Beleidsplan van het OCMW van Sint-Niklaas: toeleiding naar arbeid (Europees Sociaal 
Fonds opleidingsprojecten voor jongeren en allochtonen, leerwerkbedrijf, assessmentcentrum), duurzaamheid (Den Azalee, 
energiesnoeiers, Locaal Advies Comité, woonwinkel), leefloon, dringende medische hulp, aanvullende steun (stookolie, serviceflats, 
culturele participatie).  
Zorgstrategisch Plan - inhoudelijk:  
- Méér thuiszorg, zodat ouderen langer thuis kunnen blijven;  
- Minder rustoord voor bejaarden (ROB) bedden en méér rust- en verzorgingstehuis (RVT) bedden, omdat ouderen pas naar het 
rusthuis komen als ze zwaar zorgbehoevend zijn;  
- Naast de rusthuizen, dienstencentra.  
Zorgstrategisch Plan - ontwikkeling in de tijd:  
- 2010: Eerste fase Belsele in gebruik, oude Herfstrust wordt afgebroken, nieuwe centrale keuken.  
- 2011: Nieuwbouw Centrum, appartementen Ter Wilgen verdwijnen, Albert - Elisabeth verdwijnt.  
- 2012: Tweede fase Belsele gereed, Sinaai sluit als rustoord voor bejaarden.  
Zorgstrategisch Plan - meer ouderen:  
- In 2004 waren 1207 bedden aanwezig, waarvan 860 bedden toegelaten.  
- 50 bedden verdwijnen in Ter Wilgen. Het toegestane aantal stijgt met ongeveer 30 per jaar.  
- In 2013 wordt het break-even aantal bereikt mits voor elk "nieuw" bed een "oud" bed verdwijnt.  
- Er komt een accentverschuiving naar bejaardenflats, serviceflats en het dienstencentrum.  
Wat doet het OCMW van Sint-Niklaas voor Belsele?  
- Algemeen aanbod - toegankelijk maken via spreekuur, website, afspraken.  
- Aanwezigheid Valerie Muyshondt op donderdag tussen 11.30 en 12.30 uur in Herfstrust.  
- Herfstrust wordt "zorgcampus": bejaardenwoningen, antenne van lokaal dienstencentrum.  
Momenteel is het rusthuis Herfstrust van Belsele niet geschikt voor zwaar zorgbehoevende bejaarden. De 41 woongelegenheden in 
Herfstrust en de 57 woongelegenheden in Sint-Katharina in Sinaai worden vervangen door 90 woongelegenheden (waarvan 45 RVT) 
en 6 plaatsen voor kortverblijf in Herfstrust. Er komt een gesloten afdeling voor 32 dementerende bejaarden. Herfstrust wordt ook een 
lokaal dienstencentrum en ontmoetingsplaats voor de gemeenschap: gemeenschap bij de ouderen brengen. Het nieuwe Herfstrust is 
aangepast aan de normen van deze tijd qua ruimte, comfort en mogelijkheden.  
Het nieuw woon- en zorgcentrum (WZC) Belsele: Gezien de hoge grondwaterstand en de veenlaag dringen specifieke 
stabiliteittechnische maatregelen zich op. In het nieuwe rusthuis zal de nieuwe betonkernactiveringtechniek toegepast worden om de 
temperatuur dag en nacht, zomer en winter tussen 20°C en 21°C te houden. Er wordt veel geïnvesteerd in isolatiemateriaal en 
zonneboilers en veel aandacht besteed om de exploitatiekosten te drukken en tegelijkertijd een hoge graad van comfort voor de 
bewoners te garanderen. De oppervlakte van de kamers wordt opgetrokken van 12m2 tot 27m2. De kamers zullen makkelijk kunnen 
aangepast worden aan veranderende noden. Het rusthuis zal in 2 fasen van elk 18 maanden gerealiseerd worden. De bouwkosten 
worden geraamd op 14 miljoen Euro. Tijdens fase I zal aan de straatkant het lokaal dienstencentrum opgetrokken worden.  
 
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering  

Telefonische opmerking van burgemeester Freddy Willockx: "Belsele werd en wordt niet gediscrimineerd ten opzichte van de andere 
deelgemeenten."  
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3. Briefwisseling  
Uitgaand: geen  
Inkomend:  
- 14.11.2008: E-mail van Jack van Peer over punt 5 van het verslag van 13 september 2008  
- 20.11.2008: Brief van Willy Rooms over fietsenstallingen  
- 23.11.2008: E-mail van François Van Hoey over fietspad in de kerkstraat 93  
- 23.11.2008: E-mail van Koen De Batselier met plaatsaanvraag voor hamburgerkraam op Carnavalskermis  
- 25.11.2008: E-mail van Feestcomiteit De Katte over informatie over reuzen  
- 27.11.2008: Brief van Sint-Niklaas over nakijken duiker  
- 07.12.2008: E-mail van Firmin De Beleyr over agenda van dorpsraad van 8 december 2008  
- 07.12.2008: E-mail van Staf Lerno over agenda van dorpsraad van 8 december 2008  
 
4. Voorstelling van de werking van de bosgroep Oost-Vlaanderen Noord (BON) in Belsele  

Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord is een vereniging (zonder winstoogmerk) van bosbeheerders (klein, groot, privé, openbaar) uit in 
het werkingsgebied, die is opgericht in april 2004. Het lidmaatschap is vrijwillig, vrijblijvend en gratis. Momenteel zijn er 320 
werkende leden en 80 sympathiserende leden. Subsidies van Vlaams Gewest en provincie Oost-Vlaanderen zorgen voor de 
financiering.  
Doelstellingen van de bosgroep: Boseigenaars helpen om bos efficiënt en duurzaam te beheren. Eigenaar dichter bij zijn bos brengen 
en administratie verlichten. Komen tot een beter bos en een betere organisatie van bosbeheerwerken door samenwerking tussen 
eigenaars via bosgroep.  
Basisprincipes van de bosgroep: Eigenaar blijft baas in eigen bos. Streven naar professioneel en duurzaam bosbeheer. Samenwerking 
is steeds vrijwillig.  
Activiteiten van de bosgroep:  
1. Informeren: gratis infoblad "de Bosbode", gratis persoonlijk advies, wandelingen, theorie en praktijk cursussen aan zeer voordelige 
tarieven voor leden, informatie over wetgeving, subsidies, beheerwerken.  
2. Organiseren van gezamenlijke (beperkte) bosbeheerplannen,  
3. Gezamenlijke beheerwerken en houtverkoop: verkoop op stam via bosgroep, professionele aanpak, tarief: 10% van de netto 
opbrengst. Arbeidersploeg voor onrendabele werken (bestrijding Amerikaans vogelkers, vrijstellen) tegen goedkoop tarief Organisatie 
aanplantingen.  
Werking bosgroep in boscomplex Puivelde  
Probleem: Eigendomsversnippering (150 ha bos, 300 eigenaars). Mooi gebied, maar veel bossen worden weinig beheerd. Het beheer 
dat er is, is niet of weinig op mekaar afgestemd door verschillende eigenaars, waardoor het dikwijls niet echt efficiënt kan gebeuren. 
Sleutel tot oplossing: eigenaars doen samen aan bosbeheer binnen de structuur van een bosgroep.  
Opstart boscomplex in juni 2002: Infovergadering voor alle eigenaars met als doel gezamenlijk beperkt beheerplan op te maken en 
gezamenlijk werken uit te voeren.  
Resultaat: Gezamenlijk beperkt bosbeheerplan voor 24 eigenaars en 19,6 ha bos. Gezamenlijk houtverkoop en exploitaties in 2004: 
614m3 hout van 14 eigenaars uit 8,7 ha bos werd verkocht en gekapt. 2 wandelingen werden georganiseerd.  
Opvolging boscomplex maart 2006: Opnieuw infovergadering voor alle eigenaars met als doel uitbreiding van het bestaande 
beheerplan en werken helpen uitvoeren.  
Resultaat: Uitbreiding gezamenlijk bosbeheerplan tot 44 eigenaars en 37,6 ha bos. Nog geen bijzondere acties rond toegankelijkheid. 
Tot nu toe nog geen nieuwe gezamenlijke houtverkoop.  
Het wat en waarom van een beperkt bosbeheerplan: document voor verschillende eigenaars samen, beschrijft de huidige toestand en 
het toekomstig beheer voor 20 jaar, wordt goedgekeurd door het Agentschap voor Natuur en Bos. De bosgroep maakt dit gratis op 
voor het boscomplex . Het beheerplan is een vergunning voor 20 jaar waarbij de eigenaars de beheerwerken op elkaar afstemmen.  
Kwaliteitsvol bosbeheer: Dunnen is deel van de bomen kappen zodat de mooiste bomen beter kunnen groeien en er licht voor struiken 
en kruiden in het bos gemaakt wordt. De gezamenlijke bestrijding van de Amerikaanse vogelkers ("bospest") is dé voorwaarde voor 
verdere bosontwikkeling.  
 
5. Nieuws uit de milieuraad  

Actie Zonneslag (Koop samen met ons uw zonne-energie): 63 gezinnen hebben interesse getoond voor een gezamenlijke aankoop. De 
leveranciers worden aangeschreven. In februari 2009 wordt de selectie van de leverancier verwacht.  
 
6. Mededelingen  

- Vergaderdata Dorpsraad Belsele in 2009: 12.01, 09.02, 09.03, 13.04 (2de Paasdag), 11.05, 08.06, 10.08, 14.09, 12.10, 09.11 
(jaarmarkt), 14.12.  
- De munstschat van Belsele is in het nieuwe SteM mooi tentoongesteld.  
 
7. Varia  

De fietsenstallingen bij het station van Belsele: omdat de fietsgleuven dicht bij elkaar staan en de sturen van moderne fietsen 
doorgaans breder zijn en op verschillende hoogten staan, haken fietsen gemakkelijk in elkaar en worden draden vaak beschadigd.  
Bij de heraanleg van de Grote Markt is permanente kerstverlichting aangebracht. Bij de heraanleg van Belseledorp was dit ook 
gevraagd, maar op die vraag is nooit een reactie gekomen.  
 
8. Agenda  

- 20.12.2008: Kerstmarkt in Belsele  
- 16.01.2009: Comedynight met Nigel Williams, Bert Kruismans en Koen Dewulf (MC) in de Klavers 


