
Verslag van de vergadering van 12 oktober 2009 
Aanwezig: Agnès Gijsbrechts, Alphonsine Vercauteren, André Elewaut, André Raes, Annemie Charlier, Bernice Durinck, 
Camiel De Vooght, Christine Meert, Firmin De Beleyr, Guido Stevens, Julien Ghesquière, Maria Grossfeld, Mike Nachtegael, 
Nicole Van Brussel, Omer Burm, Raoul Van Den Bosch, Robert Dullaert, Stany De Bleser, Wim De Belie.  
Stadsbestuur: Schepen Ben Van Eynde.  
Pers: Sylvain Luyckx (Het Nieuwsblad).  
 
1. 'Trage wegen' in Belsele, door schepen Ben Van Eynde  

Het bord "Pastorijwegel - na gebruik hek sluiten", dat op een privéhek werd aangebracht door de stadsdiensten toen de 
Pastorijwegel nog over een weide liep, is tot op vandaag nog niet weggenomen. De bevoegde abmtenaar heeft verzekerd dat 
het privéhek enkel nog mag vergrendeld worden in de muur van de pastorij wanneer er paarden geladen of gelost worden of 
wanneer er paarden van of naar de weide gebracht worden. Nochtans blijft dit hek tot op vandaag meestal de Pastorijwegel in 
plaats van het erf van de poorteigenaar afsluiten. Dit betekent dat rolstoelgebruikers nog regelmatig voor een gesloten poort 
staan. Schepen Ben Van Eynde vindt dit geen probleem en stelt dat de rolstoelgebruikers, met toestemming van de 
landbouwer, over diens erf mogen rijden. Hij stelt ook dat een veldweg een ander statuut heeft dan een gewone weg en dat 
"gebruikers van veldwegen zich moeten aanpassen aan de landbouwers". Hoewel schepen Ben Van Eynde de Pastorijwegel als 
een veldweg bestempelt, is de Pastorijwegel een officiële buurtweg en gekend op GPS toestelletjes.  
In oktober 2008 vernamen we op de toeristische dienst van Sint-Niklaas dat de stadsdiensten bezig waren om de voetwegen in 
Sint-Niklaas in kaart te brengen. Van de GIS-coördinator hebben we toen een digitale en een papieren afdruk ontvangen van de 
kaart met de voetwegen van Nieuwkerken omdat dat de enige voetwegen waren die op dat ogenblik al in kaart gebracht waren. 
Begin september 2009 vernamen we van de stadsdiensten dat de kaart met de voetwegen tegen eind september volledig zou 
beschikbaar zijn. Hoewel schepen Ben Van Eynde had beloofd de kaart met de voetwegen in digitale vorm te tonen op de 
vergadering, hebben de aanwezigen op de dorpsraad niet de kans gekregen inzage te krijgen in de in kaart gebrachte 'trage 
wegen' in Belsele. De schepen wist enkel te melden dat er gewerkt wordt aan een nieuw stadsplan van Sint-Niklaas, waarop 
ook de - nog open - officiëe voetwegen zullen worden aangebracht. De schepen beloofde dat de dorpsraden inzage zullen 
krijgen in de proefdruk van het nieuw stadsplan van Sint-Niklaas.  
Op donderdag 22 oktober 2009 om 16 uur zal een delegatie van het stadsbestuur van Sint-Niklaas een plaatsbezoek brengen 
aan de Stadhoudersboswegel, die momenteel nog doodloopt op een weide in de Eikenlaan, in het kader van de heropenstelling 
van deze officiële buurtweg.  
 
2. Krijgt Sint-Niklaas, na Temse, ook een knooppuntenkaart met 'Trage wegen'?  

Het gemeentebestuur van Temse heeft in mei 2009 een topografische kaart met trage wegen van Temse uitgebracht. De 
wandelkaart kwam tot stand met de steun van de Vlaamse overheid en de provincie Oost-Vlaanderen. De voorkant van de 
kaart is een klassieke topografische kaart van het Nationaal Geografisch Instituut op schaal 1:15000. De achterkant van de 
kaart is een kaart met voetwegen, wandelingen, wandelknooppunten en fietsknooppunten op schaal 1:15000. Voor 13 
wandelingen wordt de lengte en de aard van het traject, het vertrekpunt en de mogelijkheid tot parkeren opgegeven. Deze kaart 
zou een resultaat zijn van de opmaak van een tragewegenbeleidsplan in het kader van het uitwerken van een duurzaam 
mobiliteitsbeleid.  
In 2002 heeft de stad Sint-Niklaas 3 kaartjes "fietsen en wandelen in Sint-Niklaas" met telkens 3 routes uitgegeven:  
1. Kapelletjesroute (14km), Goudenleeuwpad (6/11km) en De Egelroute (7km) in Belsele en Sinaai.  
2. Landschapsroute (39km), Leeuerikenpad (10km) en Ettingpad (10km) in Sinaai, Belsele en Waasmunster.  
3. Sterroute (26,5km), Kerkwegelroute (12,km) enPopuliernpade (6,5km) in Sint-Niklaas, Nieuwkerken en Haasdonk.  
In 2003 volgde het kaartje "fietsen in en om Sint-Niklaas" met "Het Sint-Niklase Erfgoed" (34km). Hopelijk krijgt Sint-
Niklaas binnen een redelijke termijn ook een knooppuntenkaart met 'Trage wegen' in het kader van een duurzaam 
mobiliteitsbeleid. De beschikbaarheid van dergelijke knooppuntenkaart is vast ook een extra toeristische troef voor de stad 
Sint-Niklaas.  
 
3. Groene paaltjes op kruispunt Bergstraat - Donkerstraat/Reinaertlaan  

In september 2009 werden er groenwitte paaltjes geplaatst op de hoek Donkerstraat-Bergstraat en werd de inrit naar de 
Reinaertlaan verplaaatst. Volgens een krantenartikel in Het Nieuwsblad van 25 september 2009 gaat het om een 
proefopstelling van het stadsbestuur. Volgens schepen Gaspard Van Peteghem in dit artikel zou er zich op deze plaats minstens 
één maal per maand een ongeval gebeuren omdat de chauffeurs die uit de Donkerstraat komen geen zicht hebben op het 
verkeer dat vanaf de N70 komt. Verschillende buurtbewoners vinden de proefopstelling verwarrend en wijzen erop dat ze een 
gevaarlijk obstakel vormen voor de jaarlijkse wielerwedstrijden van Belsele Sportief die dit kruispunt aandoen. Schepen Ben 
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Van Eynde belooft dat de resultaten van de evaluatie van de proefopstelling zullen voorgelegd worden aan een volgende 
dorpsraad.  
 
4. Naar integrale kwaliteit voor het publieke domein in Belsele?  

Wanneer één stadsdienst van de stad Sint-Niklaas werken uitvoert aan het publiek domein in Belsele worden die doorgaans 
zeer goed uitgevoerd. Wanneer de inbreng van meerdere stadsdiensten gewenst is, blijkt het eindresultaat - de integrale 
kwaliteit - van de werken vaak minder goed.  
In het Sint-Andriesbosje zijn twee degelijke houten bruggetjes met reling geplaatst maar de aansluiting van deze bruggetjes 
met de paadjes is niet uitgevoerd zodat ze door rolstoelgebruikers niet te gebruiken zijn.  
In 2005 heeft de stad Sint-Niklaas het plein rond de kerk opnieuw aangelegd onder supervisie van de dienst openbare werken. 
Tijdens de informatievergaderingen voor deze heraanleg werd door het stadsbestuur verzekerd dat het plein voor de kerk 
parkeervrij zou blijven in de zomer. Tijdens de winter - wanneer de caféterrassen ontmanteld zijn - zou er langs de kant van de 
cafés mogen geparkeerd worden. De diensten mobiliteit en de verkeerspolitie hebben deze afspraken niet vertaald in de nodige 
signalisatie op het terrein want de huidige signalisatie aan de kerk laat niet toe het vooropgestelde parkeerverbod af te dwingen 
en foutparkeerders kunnen ook niet beboet worden. De heraanleg van het kerkplein had ook tot doel de kerk als beschermd 
monument letterlijk onder de schijnwerpers te brengen. De foutparkeerders parkeren tot voor de poort van de kerk en boven de 
schijnwerpers zodat deze niet het kerkgebouw maar de onderkant van de geparkeerde wagens verlichten.  
Sedert juli 2009 liggen er brokstukken bij een oude grafsteen tegen de muur van de kerk. In deze zaak zou door de politie 
onderzocht zijn of de brokstukken een gevolg zijn van vandalenstreken. Omdat de kerk een beschermd monument is, zou de 
zaak nu in handen zijn van de dienst monumentenzorg. Ondertussen zijn de brokstukken vermengd geraakt met zwerfvuil en 
ligt dit deel van de publieke ruimte er niet bepaald netjes bij.  
 
5. Verslag Hoge Bokstraat Comité  

Het Hoge Bokstraat Comité is op zaterdag 19 september 2009 ontvangen door burgemeester Freddy Willockx. Doel van het 
onderhoud was de drukke verkeerssituatie in de Hoge Bokstraat nogmaals te evalueren. Door de werken aan de Plezantstraat 
staan er dagelijks op verschillende tijdstippen files van honderden meter lang. Tijdens de ochtendspits is het voor het verkeer 
uit de Watermolenstraat bijna onmogelijk om in te voegen richting Valk. Tijdens de avondspits staat er regelmatig een file van 
het rondpunt op de Tuinlaan tot de spooroverweg. Deze file blokkeert regelmatig het verkeer vanuit de Langehalsbeekstraat 
zowel richting Tuinlaan als richting spoorweg. Autobussen van De Lijn en vrachtwagens die vanuit de Watermolenstraat 
richting Vlyminckshoek draaien moeten hierbij ook een deel van het rijvak van de andere rijrichting gebruiken waardoor het 
verkeer uit de andere rijrichting vaak uitwijkt naar het fietspad. Op deze plaats zijn op één week tijd 5 ongevallen gebeurd.  
 
6. Goedkeuring verslag vorige vergadering  

Opmerking bij 6. Nieuws uit de gemeenteraad: De huidige waterproblemen in de Populierenwijk zijn in eerste instantie te 
wijten aan een hoge drukopbouw in de Aquafin-collector waar de wijk op aansluit.  
Opmerkingen bij 7. Nieuws uit de deeljeugdraad : vragen tot gebruik polyvalente zaal en verlichting komen vanuit de 
deeljeugdraad en niet van De Galjaar en de plannen voor de lokalen van de Chiro zijn slechts goedgekeurd op de parochieraad. 
 
 
7. Briefwisseling  

Inkomend:  
- 15.09.2009: e-mail van Guido Stevens met in memoriam Arnold Vandermeulen  
- 15.09.2009: e-mail van Mike Nachtegael met meer gedetailleerde toelichting bij de GAS-reglementering  
- 15.09.2009: e-mail van Mike Nachtegael met technische uitleg over de waterhuishouding in de Populierenwijk  
- 01.10.2009: e-mail van Omer Burm over zijn tussenkomst in het lopend openbaar onderzoek voor het saunacomplex  
- 09.10.2009: e-mail van Camiel De Vooght over illegale bouwsels in het Mierennest speelbos  
- 10.10.2009: e-mail van Wim De Belie met opmerkingen op het verslag vorige vergadering over de deeljeugdraad  
Uitgaand: geen  
 
8. Programma van de 10de 11.11.11 jaarmarkt  

Wijzigingen aan het programma zoals in september aangekondigd voor dinsdag 10 november 2009: De sterrenkijkavond is 
geannuleerd. Om 19 uur gaat een vertelavond "bi belcele onder eenen boom" door op de speelplaats van "De Kouter".  
 
9. Varia  

Het openbaar onderzoek voor een kleiner saunacomplex is ondertussen afgelopen: Omdat bleek dat de gronden erg vochtig 
waren, is de kelderverdieping geschrapt. De dorpsraad is niet gekant tegen een saunacomplex in Belsele, maar blijft gekant 
tegen bouwen in de waterzieke Meersen van de Belselebeek.  
Speelplein Populierenwijk: De wijkagent stelt voor het gebruik van het grasveld te verbieden voor honden, ook wanneer ze aan 
de leiband lopen.  
 
10. Agenda  

zaterdag 24 oktober 2000 om 14 uur: Start van wandeling aan de bank in de Eikenlaan in het kader van de "Dag van de Trage 
Weg".  
zaterdag 19 december 2009: Kerstmarkt rond de kerk. Voorbereidende vergaderingen in café Oude Zwaan om 20 uur op 
dinsdag 28 oktober 2009 en op dinsdag 8 december 2009. 


