
Verslag van de vergadering van 14 september 2009 

Aanwezig: Agnès Gijsbrechts, Alphonsine Vercauteren, André Elewaut, Annemie Charlier, Bernice Durinck, Camiel De Vooght, 
Christine Meert, Firmin De Beleyr, Guido Ruys, Guido Stevens, Julien Ghesquière, Mike Nachtegael, Nicole Van Brussel, Robert 
Dullaert, Staf Lerno, Stany De Bleser, Wim De Belie, Wim De Tender, Wim Ost.  
Pers: Sylvain Luyckx (Het Nieuwsblad).  
 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering  

Geen opmerkingen.  
 

2. Briefwisseling  

Uitgaand: geen  
Inkomend:  
- 11.09.2009: E-mail van Mike Nachtegael over GAS  
- 12.09.2009: E-mail van Annemie Van Rompuy over veilig naar school  
- 12.09.2009: E-mail van Mike Nachtegael over GAS  
- 14.09.2009: E-mail van Staf Lerno over allerlei problemen in Belsele  
- 14.09.2009: E-mail van Jan Smet over schepencollege  
 

3. Organisatie van de 10de 11.11.11 jaarmarkt  

Op zaterdag 7 november organiseert De Gajaar "Free stage 2", een vrijpodium met mimimaal 6 muziekgroepen in de polyvalente zaal 
van De Klavers.  
Op zondag 8 november is er een ambachten- en kunstenmarkt met schilders en beeldhouwers. Vanaf het gemeentehuis tot de 
Molendreef zal er een rommelmarkt staan.  
Op maandag 9 november is er de klassieke jaarmarkt met keuring van dieren.  
Op dinsdag 10 november wordt er een sterrenkijkavond en mogelijk ook een sterrenkijknacht georganiseerd.  
Op woensdag 11 november zijn er dorps- en natuurwandelingen. Er is ook een aanvraag om helikopterdopen te organiseren.  
Op zaterdag 14 november is er een opvoering van "Moeder Courage en haar kinderen" door Theater Krakeel in de polyvalente zaal 
van De Klavers. Theater Krakeel is met dit stuk van Bertolt Brecht uit 1939 geselecteerd voor het 73ste Landjuweeltornooi.  
 

4. Veilig naar school - Duurzaam naar school  

In tegenstelling tot vorige jaren, zijn er dit jaar door de stadsdiensten geen spandoeken "Veilig naar school" aangebracht op de 
kruispunten in de buurt van de scholen in Belsele om het begin van schooljaar onder de aandacht te brengen van alle weggebruikers. 
De verkeerspolitie is dit jaar heel actief rond de veiligheid van de fiets: tijdens de eerste week van september wordt preventief 
opgetreden: fietsen worden gecontroleerd zonder te sanctioneren. Vanaf de tweede week van september wordt repressief opgetreden: 
overtredingen worden gesanctioneerd met een boete. De verkeerspolitie heeft beloofd eind september een perscommuniqué uit te 
brengen met de resultaten van deze acties.  
Het stadsbestuur van Sint-Niklaas heeft het Octopuscharter verbonden aan het Octopusplan - "De octopus brengt kinderen veilig naar 
school" - niet ondertekend, Toch hebben 3 van de 29 basisscholen in Sint-Niklaas gebruik gemaakt van het Octopusplan.  
Voor het project "Duurzaam naar school", in april 2008 aan de scholen voorgesteld, zal de stad Sint-Niklaas 70.000 euro subsidie van 
de Vlaamse Overheid ontvangen. Dit project start op 1 januari 2010.  
Tijdens de aardig-op-weg-week van 16 tot en met 22 september 2009 zijn er geen initiatieven in Sint-Niklaas om de auto eens aan de 
kant te laten. De Strapdag - scholieren en leerkrachten gaan te voet of met de fiets naar school - zal men in Sint-Niklaas in 2009 dan 
ook niet kunnen beleven.  
Verkeersveiligheid en de Sint-Lutgart kleuter- en basisschool: De school ziet toe op een correct gebruik van de Kiss&Ride zone. De 
school stimuleert het gebruik van fluohesjes en fietshelmen, maar hierin wordt de school niet altijd gesteund door de ouders: zeker 
niet alle kinderen dragen deze bescherming als ze thuis vertrekken. De school organiseert jaarlijks een verkeersweek. Meester Guido 
treedt dagelijks op als verkeersbrigadier bij de school en de meeste leerkrachten hebben het getuigschrift van verkeersbrigadier. De 
school organiseert fietsenrijen om de kinderen veilig te laten oversteken aan de spoorweg en in het dorp. Vanaf het vierde leerjaar 
organiseert de school fietstochten. De school heeft onlangs aan de stad gemeld dat er een zeer onveilige situatie bestaat aan het station 
van Belsele: de fietsers kunnen heen en weer slingeren van de fietswegel naar het perron omdat er geen degelijke afsluiting is. De 
fietssuggestiestroken in de Kerkstraat - één helft in asfalt en één helft in beton - zijn gevaarlijk voor jonge minder ervaren fietsers. De 
bocht in de Kerkstraat met kruispunt met Heiakker is gevaarlijk omdat de autobestuurders vaak geen oog hebben voor de fietsers op 
het fietspad of voor de overstekende fietsers. Vrachtwagens die uit de Gavermolenstraat de spooroverweg opdraaien rijden zich 
regelmatig vast op de overweg, waardoor de overweg tijdelijk helemaal geblokkeerd is. Bij de heraanleg van de Kerkstraat en de 
stationsite moet hier extra aandacht aan besteed worden.  
Verkeersveiligheid en Gavertje Vier, Stedelijke basisschool Belsele: de school heeft meer dan 500 leerlingen, De meeste ouders zijn 
tweeverdieners en brengen hun kinderen met de wagen naar school. Als er iemand in het blauw aanwezig is, wordt er netjes 
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geparkeerd. Op andere tijdstippen ondervindt de school veel last van foutparkeerders ondanks de acties rond correct gebruik van de 
Kiss&Ride-zone, Omdat de fietsers langs de Molendreef komen is er geen conflict tussen fiets- en autoverkeer in de buurt van de 
school. Projecten voor carpoolen kenden weinig succes.  
Verkeersveiligheid en Basisschool Berkenboom Puivelde - Ritsheuvel: Agent Rob komt om de twee jaar langs. Ondanks een oproep 
naar ouders en grootouders is begeleid fietspoolen geen succes. Ondanks de dynamische zone-30 borden blijft de snelheid in de buurt 
van de school te hoog. Een schoolbusje brengt kinderen op een veilige manier naar school en naar huis.  
 

5. Invoering gemeentelijke administratieve sancties (GAS) in Sint-Niklaas  

De gemeentelijke administratieve sancties (GAS) zijn bedoeld om kleine criminaliteit te beteugelen. Dit soort criminaliteit werd vaak 
door het parket geseponeerd en dus niet vervolgd. Onder de titel "Afspraken voor een aangename stad" heeft de stad Sint-Niklaas een 
infobrochure uitgebracht over de gemeentelijke administratieve sancties (GAS). Het gaat om regels die kunnen bijdragen tot de 
leefbaarheid in de stad Sint-Niklaas en de deelgemeenten Belsele, Nieuwkerken en Sinaai. Overtreders riskeren een administratieve 
geldboete. die kan voor meerderjarigen oplopen tot 250 eure. Voor minderjarigen gaat het om maximum 125 euro. De politie en 
gemeentelijke ambtenaren die daartoe worden gemachtigd stellen de overtredingen vast. De sanctionerend ambtenaar van de stad legt 
de geldboete vast. De tussenkomst van het parket of de politierechtbank is dan niet meer nodig. Een overtreder heeft steeds de 
mogelijkheid tot verweer en in tweede instantie kan hij beroep aantekenen bij de politierechtbank. Voor een aantal overtredingen - 
zoals beschadigingen, nachtlawaai en graffiti wordt het proces-verbaal wel nog in eerste instantie overgemaakt aan de procureur des 
Konings. Afhankelijk van zijn beslissing zal dan eventueel een administratieve sanctie worden opgelegd. De belangrijkste 
overlastfenomenen waarop de GAS van toepassing is, zijn: zwerfvuil, sluikstort en vervuiling, netheid van voetpaden en onderhoud 
van eigendommen, ophaling huisvuil en andere afvalacties, honden, hondenpoep en honden aan de leiband, wildplassen, (nacht)
lawaai, vandalisme en graffiti, gooien van voorwerpen, hinderlijke activiteiten op de openbare weg en op openbare plaatsen, 
wildplakken, manifestaties waarvoor geen aanvraag is ingediend of waarbij de voorwaarden van toelating niet worden nageleefd, 
auto- en publiciteitskaravanen, verkoop of schenken van dranken of voedingswaren, ongezonde en bouwvallige woningen, vuur en 
rook, vuurwerk, gebruik van vuurwapens, inname openbare ruimte zonder toelating, gebruik van groene ruimte en voederen van 
dieren op het openbare domein. De GAS-commissie ziet toe op de toepassing van de gemeentelijke administratieve sancties. Deze 
commissie is opgericht bij besluit van de gemeenteraad van 23 januari 2009. Het is een adviesorgaan dat voorstellen kan formuleren 
inzake het beleid rond gemeentelijke administratieve sancties. De commissie bewaakt ook de transparantie en eenheid van het APR 
(algemeen politiereglement van de stad). Samenstelling van de commissie: Freddy Willockx (burgemeester, voorzitter), Jack Van 
Peer (korpschef lokale politie), Urbain Vercauteren (schepen publieke veiligheid), Jo De Cuyper (voorzitter gemeenteraad), Mike 
Nachtegael (namens fractie spa-groen-sos2012-SLP), Patrick Gorrebeeck (namens fractie CD&V-NVA), Ronny Suy (namens Open 
VLD) en Jean-Pierre Busschaert (namens VB).  
 

6. Nieuws uit de gemeenteraad  

De Gemeenteraad zal gevraagd worden de schenking van zeven Reynaertbeelden afkomstig van bloemenzaak Delforge aan de 
gewestweg N70 te aanvaarden. Uit de hydronautstudie van Sint-Niklaas blijkt dat er in het gebied waar de uitbreiding van de 
Populierenwijk gepland is, twee ondergrondse beken zijn gevonden. Mogelijk vormt de aanwezigheid van deze beken een verklaring 
voor de problemen van wateroverlast waar de bestaande Populierenwijk nu al mee te kampen heeft.  
 

7. Nieuws uit de deeljeugdraad  

Het hagelnieuwe jeugdhuis Belsele "JC De Galjaar" is in het weekend van 8, 9 en 10 mei 2009 van start gegaan. Het jeugdhuis telt 
ondertussen 120 leden, de raad van bestuur bestaat uit 11 personen en de kerngroep uit 15 personen. Per jeugdvereniging zijn 1 á 2 
personen vertegenwoordigd. Het jeugdhuis is open op vrijdag vanaf 20 uur en de eerste zaterdag van de maand vanaf 21 uur. Het 
jeugdhuis zal het stadsbestuur vragen de polyvalente zaal van De Klavers te mogen gebruiken als fuifzaal. Het jeugdhuis De Galjaar 
vraagt dat de Colliestraat en de fietswegel langs de spoorweg goed worden verlicht. Speelplein Bob heeft dit jaar een doorstart gekend 
in samenwerking met jeugdhuis De Galjaar. De plannen voor nieuwe lokalen voor Chiro en SpoorZes op het parochieplein zijn 
goedgekeurd. Het Mierennestspeelbos krijgt een beheersplan.  
 

8. Mededelingen  

Arnold Vandermeulen is deze namiddag - op 14 september 2009 - overleden. Zijn begrafenis zal doorgaan in de Sint-Andreaskerk van 
Belsele op maandag 21 september 2009. Arnold was de stichter en gedurende 19 jaar dé redacteur en verantwoordelijke uitgever van 
"De Reynaert", het gele "informatieblad van en voor Belsele". Gedurende 8 jaar was hij daarna de auteur van "De Vrije Teugel" in dit 
gele boekje. Arnold was één van de iniatiefnemers voor het oprichten van een beeld van "De Klokkenlapper" bij de kerk van Belsele. 
Beeldhouwer Koen Rossaert vereeuwigde zijn portret in het beeld van "De Klokkenlapper", dat op 14 juni 2009 werd ingehuldigd.  
 

9. Varia  

Hoge Bokstraat: Sedert de werken in de Plezantstraat gestart zijn, staat er van 's morgens tot 's avonds een file. Het rondpunt is zeer 
gevaarlijk voor de fietsers. Zaterdag 19 september 2009 heeft het Hoge Bokstraat Comité een afspraak met de burgemeester om de 
problemen te bespreken.  
Parkeren aan de kerk: het parkeerverbod wordt niet gerespecteerd en foutparkeerders worden ook niet beboet.  
Sint-Andriesbosje: dit bosje wordt regelmatig gebruikt door mountainbikers.  
Park Hof Van Belsele: onlangs was het pad naar het park naast schoenenwinkel De Ruyte opgenomen in een mountainbikeparcours.  
Privéhek sluit publieke Pastorijwegel af: De Pastorijwegel ter hoogte van de Pastorij wordt vaak afgesloten door het hek van het erf 
naast de Pastorijwegel te vergrendelen in de muur van de Pastorij in plaats van in de paal van het erf. Bij een rondrit van een groep 
rolstoelgebruikers kon de eerste persoon het hek niet openen omdat de grendel zich aan de andere kant van de poort - aan de kant van 
het erf - bevindt. De bevoegde ambtenaar is verzocht het bord "Pastorijwegel - na gebruik hek sluiten", dat aangebracht werd door de 
stadsdiensten toen de Pastorijwegel nog over een weide liep, te verwijderen omdat ondertussen de Pastorijwegel loopt tot de Nieuwe 
Baan en aansluit op een pad naar de Lange Dreef en een pad naar Belseledorp naast schoenenwinkel De Ruyte. 


