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1. Goedkeuring verslag vorige vergadering  

Geen opmerkingen op de inhoud. Het is wel wenselijk het verslag eerder vrij te geven.  
 
2. Briefwisseling  

Inkomend:  
- 27.11.2009: e-mail van Mike Nachtegael over Stadshoudersboswegel  
- 29.11.2009: e-mail van Jeannine De Beleyr over Akil Samdi  
- 14.12.2009: e-mail van Wim De Belie met informatie van de Deeljeugdraad Belsele  
Uitgaand: geen.  
 
3. Voorstel voor nieuwe lokalen voor Chirojongens Staderas Belsele achter de kerk  

De huidige gebouwen van de Chirojongens achter de Sint-Andreaskerk waren werfketen, bedoeld voor Belgisch-Kongo. Deze 
gebouwen zijn opgetrokken uit cement-asbestplaten en werden in 1960 door SVK aan de Chiro van Belsele geschonken. 
Tijdens de viering van het 55-jarig bestaan hoorden de ouders veel kritiek over deze verouderde gebouwen. De kritiek is bij de 
ouders niet in dovemansoren gevallen. Er werd een oudercomité gevormd met als doel de krachten te bundelen om plannen te 
maken voor nieuwe gebouwen voor de Chirojongens. Van de parochiale werken heeft 'oudercomité Chiro Belsele vzw' een 
erfpacht van 55 jaar bekomen voor het optrekken van nieuwe lokalen op het parochieplein achter de Sint-Andreaskerk op de 
plaats van de huidige zandbak. De nieuwbouw zal bestaan uit 2 bouwlagen en aanleunen bij het gebouw dat nu door de CM 
gebruikt wordt. Er komen 5 lokalen, waarvan 3 op de bovenverdieping, bergruimte, een sanitair blok - ook voor mensen met 
een beperking - en een keuken. Het gebouw zal zo uitgerust worden dat het zal kunnen verhuurd worden als verblijfsheem 
voor andere jeugdverenigingen en komt daardoor in aanmerking voor subsidies van de overheid. Het oudercomité rekent erop 
dat 80% van de bouwkosten kunnen gedragen worden door de steun van het Vlaams Gewest, het stadsbestuur van Sint-Niklaas 
en de Sint-Andreasparochie. De overige 20% of 50.000 euro wil het oudercomité en de Chiroleiding door allerlei acties zelf bij 
mekaar brengen. Het oudercomité en de Chiroleiding willen met een aantal initiatieven rond een expeditie naar en de 
beklimming van Mount Ararat (hoogte 5137 m) tussen 29 juli en 13 augustus 2010 de aandacht trekken en 15.000 euro 
inzamelen voor de financiering van de nieuwe lokalen van de Chirojongens. De vijf deelnemers van de expeditie betalen hun 
reis zelf en elke dag van de expeditie wordt verkocht aan een sponsor uit het Waasland. Via een website met blog zal het 
thuisfront het verloop van de expeditie kunnen volgen. De Mount Ararat is een uitgedoofde vulkaan bedekt met eeuwige 
sneeuw en ligt op de grens van Turkije met Armenië en Iran. Volgens het Oud Testament (Gen. 8:4) bleef de Ark van Noach 
na de zondvloed op 'het gebergte van Ararat' vastzitten. In het voorjaar van 2010 zullen ook activiteiten rond Turkse muziek, 
de Turkse keuken en de ark Van Noach georganiseerd worden.  
 
4. Trage wegen van Belsele op de eerste proefdruk van het nieuwe stratenplan van Sint-Niklaas  

Het vorig stratenplan van Sint-Niklaas uit 1997 is in zwarte en rode druk op een witte achtergrond. De straten zijn zwart 
gedrukt, met vermelding van de straatnaam. Een aantal trage zijn rode streepjeslijnen, zonder vermelding van hun naam. Op de 
eerste proefdruk van het nieuwe stratenplan van Sint-Niklaas is de achtergrond niet langer wit, maar grijs voor de bebouwde 
zones, licht groen voor akker- en weideland en zeegroen voor bos- en parkzones. De hoofdwegen - met N nummer - zijn geel 
en de gewone straten wit. Bij de trage wegen wordt onderscheid gemaakt tussen de officiële voetwegen (purper) en de andere 
trage wegen (grasgroen). Bij ongeveer de helft van de trage wegen staat hun naam, bij de andere helft is dit niet het geval. 
Volgens deze proefdruk ontspringt de Belselebeek in Belseledorp, de naam Belselebeek ontbreekt. De naam Molenbeek is dan 
weer wel vermeld. De namen op de eerste proefdruk zijn moeilijk te lezen. Het is zonder meer duidelijk dat de eerste proefdruk 
veel onnauwkeurigheden bevat en onvolledig is. Zo ontbreekt zowel de Stadshoudersboswegel - de 'officiëe voetweg' die het 
stadsbestuur op korte termijn wil heropenen - als de voetweg ter hoogte van Bosstraat 76 - de 'andere trage weg' tussen de 
Bosstraat en de Weduwe Voswegel - die enkele maanden geleden door de nieuwe eigenaar werd afgesloten en wiens afsluiting 
het stadsbestuur juridisch aanvecht. De twee verschillende kleuren voor trage wegen - naargelang hun juridisch statuut - komt 
de gebruiksvriendelijkheid van het stratenplan zeker niet ten goede.  
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5. Nieuw plan voor veiliger maken van Bergstraat en kruispunt met Donkerstraat en Reinaertlaan  
Op de dorpsraadvergadering van 9 november 2009 kon schepen Van Peteghem enkel een met de hand getekend en ingekleurd 
plannetje tonen. Hierop stonden nog paaltjes getekend aan de stompe hoek van het kruispunt van de Donkerstraat met de 
Bergstraat en was het onduidelijk hoe de plantvakken in de Bergstraat en het aangepast plantvak in de Reinaertlaan er zouden 
uitzien. Voor schepen Van Peteghem was het toen ook nog geen uitgemaakte zaak of op het kruispunt van de Bergstraat met 
Donkerstraat en Reinaertlaan de voorrang van rechts regel zou blijven gelden.  
Het nieuw plan is een met de computer getekende technische tekening met volgende nieuwe elementen:  
- een verhoogde berm op het kruispunt Donkerstraat-Bergstraat, ter vervanging van de wit-groene paaltjes  
- een zebrapad ter hoogte van de Reinaertlaan, dat het kruispunt overzichtelijker maakt  
- ter hoogte van de uitgebreide groenzone aan het begin van de Reinaertlaan loopt het voetpad tot aan het nieuw zebrapad  
- aan het begin van de Reinaertlaan komt een verhoogde middenberm van 3 m op 40 cm  
- tussen de Reinaertlaan en de Koning Nobellaan komen in de Bergstraat 4 plantvakken van 4 m op 2,2 m, afwisselend langs 
beide zijden van de weg: rechts van het plantvak blijft een 1,1 m brede fietsstrook en links van het plantvak blijft een rijbaan 
met een breedte tussen 2,8 m en 3,25 m.  
 
 
6. Verslag van het Hoge Bokstraatcomité  

Op vrijdag 4 november 2009 heeft een afvaardiging van het stedelijk intern verkeersoverleg - met onder meer schepen Ben 
Van Eynde en gemeenteraadslid Mike Nachtegael - een plaatsbezoek gebracht aan het kruispunt van de Hoge Bokstraat met de 
Watermolenstraat en de Omloopdreef. Deze mensen waren onder indruk van de verkeersdrukte en van het rijgedrag van de 
meeste bestuurders op dit kruispunt. Zo reden veel voertuigen die van Vlyminckshoek kwamen over het fietspad of over het 
voetpad. De mobiliteitsambtenaar stelde als oplossing voor dit probleem een proefopstelling voor: aanbrengen van elastische 
reflecterende flappen op de bovenzijde van de boordstenen en plaatsen van een groene kegel op de rand van het fietspad en het 
voetpad. Op woensdag 9 november 2009 was deze proefopstelling al gerealiseerd en was de afgebrokkelde wegverharding al 
hersteld.  
Het comité heeft een enquête gehouden bij de bewoners van de Hoge Bokstraat om te peilen welk het tracé voor een 
omleidingsweg - voorgesteld in een door InterWaas bestelde studie - hun voorkeur genoot. Uit de antwoorden op deze enquête 
bleek dat 84% kiest voor het tracé dat verst van de Hoge Bokstraat ligt, 12% wil geen keuze maken tussen de voorgestelde 
tracés. Over de resultaten van deze enquête zijn in de pers veel onjuistheden verschenen.  
Burgemeester Freddy Willockx heeft het comité uitgenodigd om op zaterdag 19 december 2009 op het stadhuis de resultaten 
van de enquête te bespreken en om te zien wat er verder dient te gebeuren.  
 
7. Eenrichtingsverkeer Dubbelhofstraat richting N70  

In een brief van het stadsbestuur van 29 oktober 2009 aan de bewoners van de Dubbelhofstraat kondigde het stadsbestuur het 
'invoeren eenrichtingsverkeer Dubbelhofstraat en verplicht rechts afslaan vanuit Dubbelhofstraat richting N70' aan vanaf 16 
november 2009. Deze maatregel vervangt de maatregel waarbij de Dubbelhofstraat afgesloten was aan de kant van de N70, 
maar waarbij het onmogelijk was voor vrachtwagens - zoals deze van de reinigingsdiensten - om zich te draaien in de straat en 
daarom verplicht waren de straat achteruit rijdend te verlaten.  
De dorpsraad begrijpt we deze maatregel, maar is er niet blij mee. Hoewel rechts afslaan verplicht is, mag verwacht worden 
dat veel bestuurders deze verplichting zullen negeren, wat tot zeer gevaarlijke situaties kan aanleiding geven. Daarom roept de 
dorpsraad het stadsbestuur op om op zoek te gaan naar duurzamere en veiligere oplossingen voor dergelijke situaties in de stad 
Sint-Niklaas. Een voorbeeld van duurzamer oplossing voor een dergelijke situatie kan bestaan uit een verzinkbaar paaltje dat 
door middel van een commando met een GSM kan bediend worden door de hulpdiensten of door de bestuurder van een 
vuilniswagen. Als dergelijke oplossing alleen in de Dubbelhofstraat zou toegepast worden, zou deze waarschijnlijk zeer duur 
uitvallen en zouden niet alle hulpdiensten er weet van hebben. Als dergelijke oplossing een standaard oplossing wordt over 
heel het grondgebied van Sint-Niklaas of bij voorkeur over een nog veel groter gebied, dan kan ze alleen maar goedkoper 
worden.  
Verder vraagt de dorpsraad voortaan dergelijke bewonersbrief niet alleen aan de bewoners te bezorgen, maar ook aan de 
eigenaars en de bewonersbrief ook systematisch op de website www.sint-niklaas.be te publiceren.  
 
8. Nieuws uit de cultuurraad.  

Op woensdag 20 januari 2010 om 20 uur gaat de algemene vergadering met nieuwjaarsreceptie van de Deelcultuurraad door in 
't Ey, Koutermolenstraat 6b en zal ook het project 'Sint-Niklaas, stad van Reynaert' voorgesteld worden door Geert De Bock, 
diensthoofd toerisme Sint-Niklaas.  
 
9. Nieuws uit de milieuraad  

STRAMIN start met de inventarisatie van de rootputten. Het is de bedoeling tijdens elke STRAMIN vergadering in 2010 per 
deelgemeente één rootput voor te stellen.  
 
10. Nieuws uit de deeljeugdraad  

Deeljeugdraad Belsele organiseert in samenwerking met JC De Galjaar in het weekend van 30 april-2 mei 2010 weer een 
jeugdfeestweekend met op 30 april een fuif in De Klavers, op 1 mei de laatste voorronde van de Lawijtstrijd in De Klavers en 
op 2 mei een zeskamp voor de jeugdverenigingen van Belsele.  
De jeugdverenigingen van Belsele zullen meehelpen bij het terug opbouwen van de takkeniglo's in het Mierennest speelbos.  
Op zondag 27 juni 2010 komt het gezinsfestival Supervlieg naar Belsele. 


