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1. Goedkeuring verslag vorige vergadering  

Opmerking bij "7. Eenrichtingsverkeer Dubbelhofstraat richting N70": De Dubbelhofstraat uitrijden en de N70 oprijden is op 
vrijdagavond en op zaterdag in de voormiddag zeer gevaarlijk omdat het zien van het aankomend verkeer op de N70 
belemmerd wordt door op het kruispunt geparkeerde wagens. Veel bewoners van de Dubbelhofstraat verlaten daarom - tegen 
de verplichte rijrichting in - hun straat richting Schoonhoudtstraat. Volgens schepen Van Peteghem is het voorstel om een 
verzinkbaar paaltje te plaatsen geen optie, omdat verzinkbare paaltjes te veel onderhoud zouden vergen.  
 
2. Briefwisseling  

Inkomend:  
- 17.12.2009: e-mail van Jeannine De Beleyr met wensen uit Haïti  
- 17.12.2009: e-mail van Tom Speleman over briefwisseling met de dorpsraden  
- 04.01.2010: e-mail van Annemie Charlier met uitnodiging nieuwjaarsreceptie Deelcultuurraad  
- 08.01.2010: e-mail van Naoual Achaibi over 80-plus sneeuwruimlijn  
- 11.01.2010: e-mail van Eduard Papen over informeren van bewoners Bergstraat en Donkerstraat door stadsbestuur  
Uitgaand: geen.  
 
3. Realisaties in Belsele in 2009 op initiatief van de dorpsraad  

Ook in 2010 willen we met de dorpsraad positief meebouwen aan een betere leefomgeving in Belsele en het opnemen voor de 
wensen van de Belselenaren. We blikken graag terug op een aantal verwezenlijkingen die er zonder de volgehouden inzet van 
de dorpsraad niet waren gekomen.  
Betere ontsluiting van het Sint-Andriesbosje via brugje in het verlengde van de Sint-Andrieswegel  
Tijdens het inwandelen van de "wandel je wijs in de Mierennest"-wandeling op zondag 22 april 2007 hebben we de aanwezige 
Belseelse schepenen kunnen overtuigen dat een brugje in het verlengde van de Sint-Andrieswegel ervoor zou zorgen dat de 
wandelaars makkelijker een ommetje zouden maken langs het Sint-Andriesbosje, een openbaar parkbos met meer dan 30 
boomsoorten in hartje Belsele. Tijdens het College van burgemeester en schepenen van 13 augustus 2007 ging het college 
akkoord met het realiseren van een nieuwe toegang tot het bosje via een nieuw te installeren brugje over het Sint-
Andriesloopje. Zowel de aanmaak als de installatie zouden worden uitgevoerd door eigen diensten. Door de stadsdiensten 
herhaaldelijk te blijven wijzen op het hoger vermeld engagement, heeft het Sint-Andriesbosje sinds maart 2009 er een mooie 
ontsluiting bijgekregen.  
Sinds 14 juni 2009 is Belsele mooie beelden aan de Kerk, aan de dorpspomp en aan sporthal De Klavers rijker  
In de marge van activiteiten van de werkgroep Herinrichting Belseledorp in 2003, lanceerde de deelculturele raad het voorstel 
om - naar analogie met het beeld van de Schaapherder van Sinaai - het nieuw Belseels dorpsplein te verfraaien met een beeld 
van de Belseelse Klokkenlapper. Later drongen De Belseelse Kunstvrienden aan om, naast de Klokkenlapper van Koen 
Rossaert, ook werk van andere Belseelse kunstenaars een plaats te geven in Belsele. In 2005 werd de werkgroep "Kunst In 
Belsele" opgericht met als doel de financiering van de drie weerhouden kunstwerken rond te krijgen. Dank zij het engagement 
van het stadsbestuur om voor de helft van de prijs van de kunstwerken en voor hun plaatsing in te staan, dank zij een grote 
privégift, dank zij de opbrengst van een aantal activiteiten georganiseerd door de werkgroep Kunst in Belsele en dank zij een 
aantal initiatieven van mensen waarop de Dorpsraad Belsele kan terugvallen, konden in 2008 de plannen gesmeed worden om 
op 14 juni 2009 - met gepaste luister - de 'Olympische Ringen' van Hugo Van der Wilt aan sporthal De Klavers, de 'Wassende 
Vrouwen' van Dora De Coninck aan de dorpspomp en 'De Klokkenlapper' van Koen Rossaert aan de kerk in te huldigen.  
Sinds november 2009 wordt de Pastorijwegel niet langer afgesloten door een privéhek  
Zoals met meer officiële kerkwegels het geval was, werd de Pastorijwegel enkele decennia lang niet veel meer gebruikt omdat 
het moeilijk, zo niet onmogelijk was hem te gebruiken: het traject werd niet onderhouden zodat de wandelaar doorheen lang 
gras moest stappen, het traject kruiste op meerdere plaatsen de afrastering van een weide en het privéhek dat oorspronkelijk het 
aangrenzend erf afsloot, werd gebruikt om de wegel ter hoogte van de Pastorijmuur af te sluiten. Toen in 2007 de 
weidepercelen op het traject van de Pastorijwegel opgenomen werden in het nieuwe park, verdween ook de afrastering van de 
weiden en kwam er langs de Belselebeek een nieuw pad tussen de Pastorijwegel en de Lange Dreef bij. Maar tegen alle gezond 
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verstand in, bleef het privéhek ter hoogte van de Pastorijmuur de Pastorijwegel afsluiten en werd op het privéhek door de 
stadsdiensten een bordje aangebracht met de tekst "Pastorijwegel: na gebruik hek sluiten". Dat dit betekende dat 
rolstoelgebruikers nog regelmatig voor een gesloten hek stonden omdat ze het hek niet konden ontgrendelen, was voor de 
schepen van landbouwwegen op de dorpsraadvergadering van 12 oktober 2009 geen probleem omdat "de rolstoelgebruikers, 
met toestemming van de landbouwer, over diens erf mogen rijden". Nadat de bevoegde stadsambtenaar het bord 
"Pastorijwegel: na gebruik hek sluiten" eind oktober 2009 - na herhaaldelijk aandringen van de dorpsraad - uiteindelijk heeft 
laten verwijderen, wordt de Pastorijwegel niet langer afgesloten door het privéhek waardoor de Pastorijwegel tussen 
Belseledorp en de Nieuwe Baan voortaan volledig open is.  
Sinds november 2009 wordt vlak voor de gevel van de kerk parkeren niet langer meer oogluikend toegestaan  
Toen in 2003 de eerste plannen voor de herinrichting van Belseledorp werden ontvouwd, waren er op het kerkplein geen 
parkeerplaatsen voorzien: noch voor, noch naast de kerk. Omdat dit voor vele Belselenaren een te drastisch verlies van 
parkeermogelijkheden inhield, heeft de werkgroep Herinrichting Belseledorp een compromisvoorstel voorgesteld, dat door het 
stadsbestuur werd overgenomen in de definitieve plannen: op het kerkplein langs de kant van Belseledorp komen permanente 
parkeerplaatsen en op het kerkplein vóór de kerk mag enkel in de winter geparkeerd worden, wanneer de terrassen van de cafés 
zijn opgeborgen. Hoewel er van bij de heraanleg van Belseledorp duidelijk een parkeerverbod van kracht was, werd er 
dagelijks voor de gevel van de kerk geparkeerd. Tijdens de dorpsraadvergadering van 9 november 2009 heeft de wijkagent 
meegedeeld dat ze de opdracht had gekregen elk verkeerd geparkeerd voertuig te verbaliseren. Volgens informatie van de 
wijkagent zouden er in 2009 toch geen parkeerovertredingen zijn geverbaliseerd omdat de afbakening van de parkeervakken 
door de sneeuw niet meer zichtbaar was.  
 
4. Oprichting werkgroep jaarmarkt Belsele 2010  

Sinds 10 jaar bestaat de 11.11.11-jaarmarkt in zijn huidige vorm: een bundeling van verschillende activiteiten, georganiseerd 
door diverse verenigingen of vrijwilligers, waarvan een aantal ten voordele van 11.11.11. Omdat in 2009 het gebruik van De 
Klavers tot onverwacht hoge onkosten heeft geleid, was de opbrengst ten voordele van 11.11.11 in 2009 voor het eerst minder 
dan 1000 euro. Hoewel de 11.11.11-jaarmarkt voor de plaatselijke horeca tot de beste periodes van het jaar mag gerekend 
worden, was er van deze kant weinig of geen ondersteuning van de organisatie van de 11.11.11-jaarmarkt. Het is de bedoeling 
in de loop van 2010 een werkgroep in samenwerking met de Belseelse verenigingen en de plaatselijke raden te starten om de 
organisatie van de jaarmarkt op een nieuwe leest te schoeien.  
 
5. Pleidooi voor een geloofwaardig beleid voor trage wegen in Sint-Niklaas  

In verkiezingsdrukwerk voor de verkiezingen 2006 stond onder "Nog veel te doen": Wegels: het netwerk van wandel- en 
fietswegels verder uitwerken, vooral tussen Belsele en Sinaai waar de waterbeheersingwerken nieuwe mogelijkheden bieden. 
In november 2009 ontbraken op de eerste proefdruk van het nieuwe stratenplan van Sint-Niklaas heel wat trage wegen in 
Belsele. Het heeft tot eind oktober 2009 geduurd vooraleer de Pastorijwegel echt open was. Het stadsbestuur heeft zich 
akkoord verklaard om de Stad(s)houdersboswegel opnieuw te openen tussen de Eikenlaan en de Groenstraat, maar volgens 
schepen Van Peteghem is er nog geen beslissing genomen over het nieuwe tracé over de weide die grenst aan de Groenstraat. 
In 2009 konden we in de krant lezen dat Sint-Niklaas naar de rechtbank trekt om de Bosdreef, een private weg met recht van 
overweg tussen de Bosstraat en de Weduwe Voswegel te heropenen. Ondertussen zou op vraag van de eigenaar de juridische 
procedure stopgezet zijn en zou de eigenaar bereid zijn de voetweg te heropenen. Wij vertrouwen erop dat het stadsbestuur - in 
overleg met de dorpsraden, de adviesraden en de dienst toerisme - zo snel mogelijk werk maakt van een geloofwaardig 
actieplan voor trage wegen in Sint-Niklaas.  
 
6.Verslag van het Hoge Bokstraatcomité  

Op zaterdag 19 december 2009 heeft de burgemeester een afvaardiging van het Hoge Bokstraatcomité ontvangen op het 
stadhuis in aanwezigheid van de schepenen Vercauteren en Van Eynde, mobiliteitsambtenaar Jurgen Goeminne en 
gemeenteraadslid en lid van het intern verkeersoverleg Mike Nachtegael. Om de snelheidsbeperking in de Hoge Bokstraat af te 
dwingen, werd tijdens de vergadering voorgesteld trajectcontrole in de Hoge Bokstraat te overwegen.  
 
7. Nieuws uit de deeljeugdraad  

Speelplein BOB blijft bestaan. De werking van speelplein Gouden Leeuw verhuist naar de Janitor school achter het station van 
Sint-Niklaas, omdat hun terrein in de Gouden Leeuwstraat is verkocht.  
Op vrijdag 5 en zaterdag 6 maart 2009 wordt 30 jaar Spoor Zes gevierd.  
Op zaterdag 27 maart 2009 geven de Chiro Staderas meisjes hun jaarlijks frietfestijn.  
 
8. Varia  

Rioleringsproject Kerkstraat: Volgens schepen Van Peteghem mag de aanleg van gescheiden waterafvoer midden 2011 
verwacht worden.  
Riolering en heraanleg Hof Van Belsele: Volgens schepen Van Peteghem zal het Hof Van Belsele nog voor de Kerkstraat 
aangepakt worden. Hierbij zal ook het gevaarlijk kruispunt Belseledorp-Kerkstraat heraangelegd worden.  
Overdruk op collector Populierenwijk: Volgens schepen Van Peteghem zal de waterloop die onder de Bergstraat loopt en nu 
in de riolering van de Populierenwijk terechtkomt, afgekoppeld worden van de riolering en naar de gracht naast de 
spoorwegwegel doorgetrokken worden.  
Heraanleg Bergstraat: Volgens schepen Van Peteghem heeft Belsele Sportief gevraagd overleg te plegen met de bewoners 
van de Bergstraat om het huidige plan voor het veiliger maken van de Bergstraat te bespreken.  
Palingsgatstraat: De straat zou voor sluikverkeer gebruikt worden. 


