
Verslag van de vergadering van 9 november 2009 
Aanwezig: Albert De Tender, Alphonsine Vercauteren, André Elewaut, Annemie Charlier, Bernice Durinck, Christine 
Meert, Eduard Papen, Guido Stevens, Hans Troch, Julien Ghesquière, Jurgen Naudts, Nancy De Tender, Nicole Van 
Brussel, Omer Burm, Raoul Van Den Bosch, Robert Dullaert, Roger Blendeman, Staf Lerno, Stany De Bleser, Theo 
Vervondel, Victor Fonteyn, Walter Geeraers, Wim De Belie.  
Stadsbestuur: Schepen Gaspard Van Peteghem.  
Pers: Sylvain Luyckx (Het Nieuwsblad).  
 
1. Voorstelling plan heraanleg Bergstraat en kruispunt met Donkerstraat en Reinaertlaan door schepen Gaspard Van 
Peteghem  

In september 2009 werden er groenwitte paaltjes geplaatst op de hoek van de Donkerstraat met de Bergstraat en werd de 
inrit naar de Reinaertlaan verplaatst. In Het Nieuwsblad van 25 september 2009 stond te lezen: "Groenwitte paaltjes 
moeten het kruispunt van de Donker- met de Bergstraat in Belsele overzichtelijker en daardoor veiliger maken. Dat 
moet de wijk verlossen van de vele ongevallen." In een brief aan de bewoners van de Bergstraat van 25 september 2009 
meldt het stadsbestuur: "Op maandag 28 september gaan de stadsdiensten van start met werken in de Bergstraat: 
plaatsen van boordstenen, de heraanleg van het voetpad en aanbrengen van een nieuwe toplaag asfalt." Tijdens de 
dorpsraadvergadering van oktober 2009 bleek dat verschillende buurtbewoners de groenwitte paaltjes verwarrend 
vonden en dat deze paaltjes een gevaarlijk obstakel vormen voor de jaarlijkse wielerwedstrijden van Belsele Sportief die 
dit kruispunt aandoen. Schepen Ben Van Eynde beloofde op de dorpsraadvergadering van oktober 2009 dat de 
resultaten van de evaluatie van deze proefopstelling zouden voorgelegd worden aan een volgende dorpsraad. Schepen 
Gaspard Van Peteghem had naar de vergadering een schets meegebracht waarop volgende ingrepen werden voorgesteld 
om de verkeersveiligheid in de Bergstraat te verhogen: 4 plantbakken met een lengte van 4m en een breedte van 2m ter 
hoogte van de huisnummers 5, 20/22, 19 en 38/40, paaltjes op de hoek van de Donkerstraat met de Bergstraat richting 
Waasmunster, een uitgebreid plantvak op de hoek van de Reinaertlaan met de Bergstraat richting Waasmunster en een 
middenberm aan het begin van de Reinaertlaan in het verlengde van de Donkerstraat. De bewoner op de hoek van de 
Bergstraat met de Donkerstraat wees erop dat bij slechts één van de acht ongevallen waar hij getuige van was een 
voertuig uit de Donkerstraat kwam; de overige ongevallen gebeurden tussen voertuigen die uit de Reinaertlaan en de 
Bergstraat kwamen, waarbij telkens een bestuurder geen rekening had gehouden met de voorrang van rechts regeling op 
het kruispunt. Hoewel sommige aanwezigen op de vergadering aandrongen op het plaatsen van spiegels en de schepen 
opperde om de Bergstraat voorrang te geven op de Reinaertlaan en de Donkerstraat, vonden de meeste aanwezigen dit 
geen goede oplossingen: een spiegel geeft vaak een vals gevoel van veiligheid en plaatsen van stoptekens in de 
Reinaertlaan en de Donkerstraat zou tot een verhoogde snelheid in de Bergstraat leiden. De meeste aanwezigen drongen 
er op aan om het kruispunt overzichtelijker te maken en het voor alle bestuurders duidelijker te maken dat op het 
kruispunt Bergstraat met de Donkerstraat en de Reinaertlaan de voorrang van rechts regel van toepassing is.  
 
2. Voorstellen van InterWaas om het de doorgaand verkeer in de Hoge Bokstraat te weren  

Op vrijdag 30 oktober 2009 heeft studiebureau Vectris de resultaten van de studie Mobiliteit over de weg in het 
Waasland - in opdracht van InterWaas - voorgesteld aan de klankbordgroep. Deze studie bevat ook een luik met 2 
voorstellen voor een omleidingsweg voor de Hoge Bokstraat, dat op zaterdag 31 oktober 2009 is voorgesteld aan een 
afvaardiging van de Hoge Bokstraat. Optie 1 voorziet een kluifrotonde tussen Nauwstraat, Hoge Bokstraat, 
Vlyminckshoek en Patershoek. Optie 2 voorziet een grote rotonde tussen Nauwstraat, Hoge Bokstraat, Vlyminckshoek 
en Patershoek met busdoorsteek Vlyminckshoek De studie stelt ook de keuze voor tussen 2 tracés. Tracé 1 lijkt op een 
cirkelboog die tot 700m verwijderd is van de Hoge Bokstraat. Tracé 2 loopt eerder parallel met de Hoge Bokstraat op 
een gemiddelde afstand van 200m. Het Hoge Bokstraatcomité houdt een enquête bij alle bewoners over de voorgestelde 
opties. De resultaten van de enquête zullen meegedeeld worden op de website van het Hoge Bokstraatactiecomité: 
www.hbac.be. Beide tracés kruisen de Omloopdreef. Op deze kruisingen zouden middenbermen ervoor zorgen dat 
fietsers en voetgangers veilig kunnen oversteken.  
Het Hoge Bokstraatcomité illustreert aan de hand van een situatieschets en foto's de tijdens de dorpsraad van oktober 
2009 gemelde problematische situatie op het kruispunt van de Watermolenstraat met de Hoge Bokstraat: autobussen 
van De Lijn en vrachtwagens die vanuit de Watermolenstraat richting Vlyminckshoek draaien, gebruiken hierbij ook 
een deel van het rijvak van de andere rijrichting waardoor het verkeer uit de andere rijrichting vaak uitwijkt naar het 
fietspad.  
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3. Terugblik op de dag van de trage weg van 2009 in Belsele  

De dag van de trage weg was een goede gelegenheid om ook in Belsele de trage wegen onder de aandacht te brengen. 
De wandeling van zaterdag 24 oktober 2009 vertrok om 14 uur aan de zitbank ter hoogte van Eikenlaan 19. Deze 
wandeling volgde een traject in achtvorm langs onder meer het Puyveldewegsken, de Weduwe Voswegel, de 
Stadshoudersboswegel en de Marinswegel. Sommige wegels zoals de Weduwe Voswegel en de Marinswegel zijn in 
zeer goede staat en ook goed te gebruiken door rolstoelgebruikers. De dwarsbalken aan het begin en aan het einde van 
het Puyveldewegsken zorgen ervoor dat er geen paarden door kunnen, maar vormen ook een groot obstakel voor 
gemotoriseerde rolstoelen. Het langs de perceelgrens omgeleide traject van de Stadshouderboswegel verkleint allicht de 
kans dat de wandelaars in contact komen met de dieren op de weide, maar verhoogt de kosten aanzienlijk om de 
Stadshoudersboswegel te heropenen en te onderhouden als een goed te gebruiken trage weg.  
 
4. Goedkeuring verslag vorige vergadering  

Geen opmerkingen.  
 
5. Briefwisseling  

Inkomend:  
- 13.10.2009: e-mail van Omer Burm met inbreng op dorpsraad 12 oktober 2009  
- 21.10.2009: brief van burgemeester Freddy Willockx over de sluiting van de gemeentehuizen in de deelgemeenten 
tijdens de kersvakantie.  
- 05.11.2009: e-mail van Peter Baudenelle over omleiding voor Hoge Bokstraat  
Uitgaand:  
- 20.10.2009: e-mail met uitnodiging voor wandeling dag van de "Trage Weg"  
 
6. Nieuws uit de gemeenteraad  

Sfeerverlichting Belsele: Tijdens de gemeenteraad van 23 oktober 2009 is gevraagd of er ook sfeerverlichting kan 
worden voorzien in Puivelde en in de deelgemeenten Belsele, Nieuwkerken en Sinaai, eventueel in samenwerking met 
de plaatselijke middenstandsorganisaties. Bij de herinrichting van Belseledorp werd gevraagd voorzieningen te treffen 
om kerstverlichting te kunnen aanbrengen. De dorpsraad heeft geen enkele informatie of aan deze vraag al dan niet is 
tegemoet gekomen.  
 
7. Nieuws uit de jeugdraad  

"Free stage 2" dat De Galjaar op zaterdag 7 november organiseerde was een goede testcase voor het gebruik van de 
polyvalente zaal van De Klavers voor dergelijke evenementen. In 2010 zal De Galjaar - in plaats van 't Ey - een 
voorronde van de Lawijtstrijd voor zijn rekening nemen. In 2011 loopt de concessie van De Klavers af. Bij toekenning 
van de nieuwe concessie zal er meer aandacht zijn voor het organiseren van activiteiten door verenigingen in De 
Klavers.  
 
8. Nieuws uit de cultuurraad.  

Op dinsdag 10 november 2009 om 19 uur is er vertelavond "bi belcele onder eenen boom" op de oude speelplaats van 
"De Kouter" onder de kastanjeboom.  
Op woensdag 20 januari 2010 is het de nieuwjaarsreceptie van de Deelcultuurraad.  
 
9. Varia  

Foutparkeren aan de kerk: de burgemeester en de korpschef van de politie hebben beslist dat wagens die buiten de 
parkeervakken geparkeerd staan vanaf 9 november 2009 zullen geverbaliseerd worden.  
Nieuw rusthuis: de werken starten in 2010.  
Burmstraat: het stadsbestuur heeft beslist deze straat niet te asfalteren.  
Eenrichtingsverkeer Dubbelhofstraat: vanaf 16 november 2009 wordt eenrichtingsverkeer richting N70 ingevoerd,  
Sluiting deelgemeentehuis tijdens de kerstvakantie: het deelgemeentehuis zal gesloten zijn van 21 december 2009 tot 4 
januari 2010. Er zal een telefoonnummer worden uitgehangen waar men steeds terecht kan.  
 
10. Agenda  

zaterdag 19 december 2009 om 16 uur: kerstmarkt rond de kerk. 


