
Verslag van de vergadering van 9 februari 2008 
Aanwezig: Agnès Gijsbrechts, Alphonsine Vercauteren, André Elewaut, André Raes, Annemie Charlier, Bernice Durinck, Camiel 
De Vooght, Christine Meert, Dirk Deschepper, Firmin De Beleyr, Julien Ghesquière, Stany De Bleser, Sylvain Luyckx, Theo 
Vervondel, Wim De Belie.  
Stadsbestuur Sint-Niklaas: Burgemeester Freddy Willockx en schepen Ben Van Eynde.  
Pers: Sylvain Luyckx (Het Nieuwsblad).  
 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering  

Opmerking bij "4. Voorstelling van de werking van de bosgroep Oost-Vlaanderen Noord (BON) in Belsele": in de dorpsraad zullen 
we de werking van deze bosgroep in Belsele opvolgen.  
Opmerking bij "8. Agenda: 16.01.2009: Comedynight met Nigel Williams, Bert Kruismans en Koen Dewulf (MC) in de Klavers": 
Koen Dewulf dankt allen die zich vrijblijvend hebben ingezet voor de uitverkochte voorstelling.  
 
2. Briefwisseling  

Uitgaand: geen  
Inkomend:  
- 10.12.2008: Brief van Freddy Willockx met opmerkingen op verslag van de dorpsraad van Belsele van 10 november 2008  
- 29.12.2008: Brief van de stad Sint-Niklaas over gebruik cultuurlokaal de Kouter voor de dorpsraad  
- 12.01.2009: E-mail van Maria Grossfeld met foto's van de wateroverlast in de Palingsgatstraat in 2008  
- 24.01.2009: E-mail van Annemie Charlier over de officiële inhuldiging van de beelden van Kunst In Belsele op 14 juni 2009  
- 29.01.2009: Brief van Peter Hertog met Besluit van de deputatie van Oost-Vlaanderen voor de brug over de Belselebeek in de 
Kasteeldreef waartegen de Werkgroep Water van Dorpsraad Belsele bezwaar had ingediend op 17 augustus 2008  
 
3. Opmerkingen van burgemeester Freddy Willockx op het verslag van de dorpsraad van Belsele van 10 november 2008  

In zijn brief gericht aan de secretaris van de dorpsraad van 10 december 2008 over het verslag van de dorpsraad van Belsele van 10 
november 2008 schrijft burgemeester Freddy Willockx: "Ik vraag mij af of dit een monoloog is of een verslag. Nergens geeft u aan 
wie wat zegt. De manier waarop u interpreteert en beschuldigt, tart eigenlijk elke verbeelding en is een Dorpsraad onwaardig. Ik 
hield er aan u hiervan openhartig op de hoogte te brengen. Ik ga er van uit dat u dit algemeen voorbehoud over de manier van 
verslaggeving, niet alleen meedeelt aan de leden van uw Dorpsraad, maar dat u ook overgaat tot een meer objectieve methode. 
Anders is een normale relatie met uw stadsbestuur compleet onmogelijk." Deze mening wordt duidelijk niet gedeeld door de 
aanwezigen op de dorpsraadvergadering van 8 december 2008 die het verslag van de vergadering van 10 november 2008 zonder 
opmerkingen hebben goedgekeurd. De opmerking "Nergens geeft u aan wie wat zegt" klopt, maar dit was de afgesproken manier 
van verslaggeving van de dorpsraad van Belsele vanaf de eerste vergadering in 2003. Deze manier was geïnspireerd op de manier 
van verslaggeving van de dorpsraad van Sinaai. In dit opzicht wijken zowel de verslagen van de dorpsraden van Belsele, Sinaai en 
Nieuwkerken weloverwogen af van de verslagen van de gemeenteraad, waar wel wordt aangegeven wie wat zegt. Burgemeester 
Freddy Willockx vindt dat de volgende passage in het verslag van de dorpsraad van Belsele van 10 november 2008 elke 
verbeelding tart: "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. " Hij vraagt dat deze passage uit het verslag wordt 
verwijderd. Deze formulering is een - misschien confronterende - neerslag van de perceptie die binnen de dorpsraad van Belsele 
leeft, maar was niet bedoeld om het stadsbestuur verdacht te maken. De dorpsraad wilde lucht geven aan haar ongenoegen dat niet 
uitgevoerd wordt wat in het witboek beloofd werd. Het agendapunt "Ze dronken een glas, ze maakten een plas en alles bleef zoals 
het was" was een ludieke poging om te wijzen op de uitblijvende resultaten van de pogingen van de dorpsraad Belsele om het 
motto "Goede afspraken maken goede vrienden" in de relatie dorpsraad-stadsbestuur te concretiseren. De burgemeester aanvaardde 
de uitleg van de dorpsraad, waarmee het incident gesloten werd.  
 
4. Toelichting bij invoering nieuwe selectieve ophaalregeling door schepen Ben Van Eynde  

In 2009 is de MI-WA gestart met de selectieve ophaling van groenten, fruit- en tuinafval (GFT). Deze selectieve GFT-ophaling 
gaat samen met het invoeren van een GFT container per adres en een verandering van de afvalophaalregeling van restafval van 
wekelijks naar tweewekelijks. De MI-WA-regio boekte geen goed cijfer op vlak van jaarlijkse hoeveelheid ingezamelde restafval 
per inwoner. Het Vlaamse streefgewicht is 150 kg per inwoner per jaar. Voor de MIWA-regio bedroeg dit ongeveer 200 kg per 
inwoner. De MIWA-regio scoorde goed voor de selectieve ophaling van papier, gemiddeld voor PMD-afval (plastic, metaal en 
drankkarton) en heel slecht voor GFT-afval. Ondertussen is in januari 2009 al 38 ton GFT-afval opgehaald. Bij een doorlichting 
van de reinigingsdienst bleek deze goed maar eerder duur. Om de reinigingsdienst economischer te kunnen laten werken, zijn er -
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in samenspraak met het personeel en de vakbonden - een aantal wijzigingen doorgevoerd. Zo start de ophaling om 6 uur in plaats 
van om 8 uur. Omdat er met een beurtrolsysteem gewerkt wordt, wordt het afval in een bepaalde straat niet langer op ongeveer 
hetzelfde uur opgehaald. Dit heeft als voordeel dat het begin van de ophaling in de binnenstad niet meer samenvalt met het 
spitsuur, zodat binnen een zelfde tijd dubbel zoveel afval opgehaald wordt in de binnenstad en het verkeer in de binnenstad ook 
minder hinder ondervindt van de afvalophaling. Omdat veel mensen niet nauwkeurig op de ophaalkalender gekeken hebben, zijn er 
in januari 2009 veel bruine huisvuilzakken op een verkeerde dag of te laat buitengezet en soms gedurende dagen blijven staan. 
Omdat de ophaalfrekwentie van de bruine zak met het restafval van wekelijks naar tweewekelijks is gebracht zijn er een aantal 
problemen te verwachten, waarvoor een oplossing wordt gezocht. Mensen die op reis gaan kunnen tussen 8 en 16.30 uur bij de 
reinigingsdienst in het industriepark terecht. Mensen met medische problemen (zoals stoma- en nierpatiënten) kunnen met een 
voorschrift van de dokter beroep doen op een schriftelijke vraag voor ophaling op afroep. Dit systeem is ook ingevoerd voor 
gezondheidscentra en herkende crèches. Voor de middenstand in de stad wordt er een containerdienst verzorgd mits een 
marktconform remgeld. Momenteel wordt gewerkt aan een proefproject met afvalcontainers in de grond, waar men mits betaling 
afval kan achterlaten. Als de resultaten van dit proefproject positief uitvallen zal overwogen worden dit systeem toe te passen in 
nieuwe wijken, met als doel de overlast te verminderen. Aan scholen zijn geen GFT containers ter beschikking gesteld. Voor 
scholen die over composteermogelijkheden (kunnen) beschikken is dit geen probleem, voor de andere scholen wel. 
Jeugdbewegingen kunnen een GFT-container aanschaffen bij MI-WA. Als gemeente is Sint-Niklaas verplicht het restafval van de 
inwoners op te halen, maar niet van de bedrijven. De gele afvalzakken worden gebruikt om het restafval van kleine bedrijven en 
cafés op te halen tegen kostprijs, om te vermijden dat de hoeveelheid restafval per inwoner nog hoger zou uitvallen dan nu al het 
geval is. Tegen het sluikstorten bij glascontainers wordt hard opgetreden door de politie die dit afval onderzoekt tot de sluikstorter 
geïdentificeerd is. De omgeving van de glascontainer in de Hulstendreef in Belsele is vaak vervuild. Nochtans wordt de omgeving 
van de glascontainers regelmatig gereinigd. Als de stad te veel last ondervindt om de omgeving van een glascontainer proper te 
houden, wordt deze weggenomen.  
 
5. Verslag van het Hoge Bokstraat Comité  

Het Hoge Bokstraat Comité heeft de inwoners bevraagd over eventuele problemen aan hun woning - zoals scheuren of barsten - 
die vermoedelijk veroorzaakt zijn door het zwaar verkeer in de straat. 15 gedocumenteerde schadebeschrijvingen zijn doorgegeven 
aan het stadsbestuur. Eind december 2008 zijn er tijdens een wandeling door de straat foto's gemaakt van beschadigingen aan het 
wegdek, de fietspaden en de voetpaden met vermelding van het nabijgelegen huisnummer om de plaats van de beschadiging 
nauwkeurig de situeren. Deze informatie is overgemaakt aan het stadsbestuur en de ombudsvrouw. Op 12 januari 2009 is een 
proces-verbaal opgemaakt waarin de aannemer van de aanpassingswerken in de Hoge Bokstraat in gebreke gesteld wordt. De 
gevraagde asfaltkwaliteit blijkt niet te zijn gebruikt, met scheuren in het asfalt als gevolg. Op 19 januari 2009 heeft het 
schepencollege het proces-verbaal van ingebrekestelling van 12 januari 2009 in verband met de weigering van definitieve 
aanvaarding van de werken bekrachtigd.  
 
6. Nieuws uit de Gemeenteraad  

Specifiek voor Belsele stonden er geen punten op de agenda van de gemeenteraad van 23 januari 2009. Op deze 
gemeenteraadszitting heeft Julien Ghesquière gevraagd de nodige maatregelen te nemen om te zorgen dat de spooroverwegen 
tijdens een winterprik niet langer gevaarlijk zouden zijn. Momenteel laat de NMBS niet toe dat er zout gestrooid wordt op 
spooroverwegen om te vermijden dat de spoorwegsignalisatie zou verstoord worden. Daarom wordt op spooroverwegen en over 
een afstand van 50 m op de wegen naar de spooroverweg zand gestrooid. Tijdens de winterprik van deze winter lag de 
spooroverweg aan de Koutermolenstraat in Belsele er spekglad bij. Vanuit de fietswegel moeten de fietsers hier haaks bergop 
rijden. Na een valpartij heeft een fietser die was uitgegleden een tijdje zijn bewustzijn verloren tussen de slagbomen.  
Navraag leert dat het strooiplan van 1995 dateert. Is het niet gewenst dit strooiplan te evalueren en zo nodig te actualiseren?  
Burgers worden geacht het voetpad voor hun deur sneeuwvrij te maken. Voor de voetpaden voor onbebouwde percelen biedt dit 
geen oplossing. Tijdens de voorbije winterprik lag het voetpad in de Kerkstraat voor treingebruikers op weg naar het station en 
leerlingen op weg naar school er op meerdere plaatsen spekglad bij.  
 
7. Nieuws uit de Cultuurraad  

Op de nieuwjaarsreceptie heeft Ellen De Jans van de Erfgoedcel Waasland de werking van de Erfgoedcel toegelicht.  
 
8. Nieuws uit de Milieuraad  

Dit jaar wordt door STRAMIN geen Sterrenkijkavond georganiseerd. In park 't Groenhof in Belsele zijn de 2 dikste tulpenbomen 
van België te vinden. In het kader van de actie 'Zonneslag' heeft de stuurgroep van geïnteresseerde burgers de leverancier met de 
beste prijs-kwaliteitverhouding geselecteerd. Op woensdag 18 februari 2009 stelt de geselecteerde leverancier zijn actieaanbod 
voor in de trouwzaal van het stadhuis. In de milieuraad is het beheersplan voor de Mierennestbossen voorgesteld.  
 
9. Nieuws uit de Jeugdraad  

Wim De Belie is de nieuwe voorzitter van de jeugdraad. De verschillende jeugdverenigingen zijn geïnteresseerd om samen een 
nieuwe jeugdhuiswerking in de containers bij sporthal De Klavers uit te bouwen. Het Belfest op 5 mei 2009 zal dit jaar in de 
omgeving van deze lokalen doorgaan.  
 
10. Kunst in Belsele  

De stadsdiensten hebben de opdracht gekregen om de technische kant voor het plaatsen van de beelden - de Olympische ringen aan 
het sport- en cultuurcentrum "De Klavers", de Wassende vrouwen aan de dorpspomp en De Klokkenlapper aan de kerk - klaar te 
maken. De officiële inhuldiging is vastgelegd op 14 juni 2009. Verscheidene verenigingen hebben hun medewerking toegezegd om 
er een echt feest van te maken. 


