
Verslag van de vergadering van 8 maart 2010 
Aanwezig: Alain Koppen, Alphonsine Vercauteren, André Raes, Annemie Charlier, Camiel De Vooght, 
Christine Meert, Etienne Van Haevermaet, Geert De Beelde, Godelieva Nachtegael, Gunther Waem, Hans 
Troch, Hugo De Meester, Inge Wuytack, Ivan Dhondt, Jenny De Smedt, Johny Heyninck, Jos Cruyssaert, 
Julien Ghesquière, Katrien Soetens, Luc Strobbe, Lucien Van Laer, Lydia De Cock, Marc Ongena, Maria 
Grossfeld, Mike Nachtegael, Nicole Van Brussel, Omer Burm, Pierre Van Bosch, Raoul Van Den Bosch, 
Robert Dullaert, Staf Lerno, Stany De Bleser, Theo Van De Poele, Thomas Penneman, Wim De Belie.  
Stadsbestuur: schepenen Marc Heynderickx en Ben Van Eynde, ambtenaren Stefan Bauwens, Kathy David, 
Bart Goossens, Hilde Temmerman.  
Pers: Sylvain Luyckx (Het Nieuwsblad).  
 
1. Toelichting bij verkaveling Populierenwijk door Stefan Bauwens, departementschef wd. "ruimte & milieu" 
van de stad Sint-Niklaas  

Het Stadsbestuur Sint-Niklaas heeft een aanvraag tot verkavelingvergunning ingediend bij de gemeente Sint-
Niklaas onder dossiernummer V/B564/1 met betrekking tot uitbreiding Populierenwijk. Bezwaren of 
opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het College van Burgemeester en 
Schepenen tot en met 11 maart 2010. De verkaveling is 3,4 ha groot. Het gebied staat op het gewestplan van 
1978 aangeduid als woongebied. De verkaveling omvat 53 loten voor woningen, waarvan 13 sociale 
koopwoningen, naast een zone van 3400 m2 voor de Sint-Niklase Huisvestingsmaatschappij voor maximaal 20 
wooneenheden. De voorziene woningen hebben twee bouwlagen en een plat dak. De bouwvrije strook naast de 
woningen bedraagt 3m. De verkoopsvoorwaarden van de percelen zijn nog niet bepaald. Volgens de 
stadsdiensten zou de draagkracht van de grond moeten volstaan om woningen met twee bouwlagen op te 
trekken mits er gebouwd wordt op een algemene gewapende funderingsplaat. De architect blijft evenwel 
verantwoordelijk om een adequate fundering te voorzien in functie van de effectieve draagkracht van de grond 
van het perceel en in functie van de woning waarvoor hij de plannen ontwerpt. Voor de straten is er een afstand 
van 9,5m tussen de rooilijnen met aan beide zijden een voetpad van 1,8m breed. Zowel de voetpaden als de 
rijbaan hellen 2% af naar het midden van de rijbaan. Een gescheiden rioleringstelsel zorgt voor gescheiden 
waterafvoer. Omdat de maximale stand van de grondwatertafel gelijk is aan of hoger is dan het bestaande 
maaiveldpeil in de laaggelegen zone aan de zijde van de Malpertuuslaan is infiltratie niet mogelijk. Het 
hemelwater wordt gebufferd, met een afgeknepen doorvoer naar de Belselebeek. In de verkaveling werd 
gekozen voor verschillende soorten bufferingsvoorzieningen. Een eerste buffering gebeurt door middel van 
waterdoorlatende verhardingen op het openbaar domein. Deze worden gerealiseerd door middel van 
waterdoorlatende betonstraatstenen die aangelegd worden op een doorlatende fundering van drainerend schraal 
beton en een onderfundering van steenslag. Hierbij kan het regenwater gebufferd worden in de holle ruimtes 
van de fundering en vertraagd afgevoerd worden via een drainageleiding. Voor de private percelen dient een 
eerste buffering te gebeuren per woning op het private domein, waarbij een buffervolume dient voorzien te 
worden van minimaal 2 m3 per perceel. Dit buffervolume dient voorzien te worden bijkomend bij een 
regenwaterput en dient steeds binnen een aanvaardbare tijd weer beschikbaar te zijn voor buffering. Naast de 
beschikbare berging in de regenwaterriolering worden buffergrachten voorzien. In deze grachten wordt berging 
bekomen in de zone tussen de overloopdrempel naar de Belselebeek en de grondwatertafel. Grenzend aan deze 
grachten worden bijkomende verlaagde infiltratie- en bufferzones voorzien. De zones ter hoogte van grachten 
achter de percelen langs de kant van de fietswegel worden uitgevoerd op ca. 15cm onder het grondwaterniveau. 
De zones ter hoogte van grachten achter de percelen langs de kant van de Belselebeek worden uitgevoerd op 
hetzelfde peil als het grondwaterniveau. De buffer- en infiltratievoorzieningen worden uitgerust met een 
vertraagde afvoer naar de Belselebeek, door middel van een drainering. Tevens wordt telkens een overloop 
voorzien naar de Belselebeek als beveiliging bij buien met een terugkeerperiode van meer dan 5 jaar. Tevens 
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wordt de verkaveling opgehoogd zoals gesteld in de voorwaarden opgelegd door de provincie, teneinde 
eventuele wateroverlast te voorkomen. Hierdoor wordt in de groenzone rond de Belselebeek een bufferzone 
gecreëerd. Ter hoogte van de fietswegel wordt zowel een noordelijke als een zuidelijke noodweg voorzien. De 
ontsluiting van de nieuwe wijk is bekeken door de dienst mobiliteit.  
 
2. Toelichting bij de hydronautstudie en de waterhuishouding voor het gebied Populierenwijk door 
stadsingenieur Kathy David  

Waterloop 56, die ontspringt in het gebied rond de oude spoorwegbedding in Waasmunster, duikt ter hoogte 
van de Bergdreef onder de Bergstraat en komt ter hoogte van de Coppelaan in de riolering van de 
Populierenwijk terecht. Bij hevige stortbuien leiden deze situatie en de te grote afknijping ter hoogte van 
doorgang onder de N70 tot enorme drukopbouw in de riolering van de Populierenwijk, waardoor 
rioleringdeksels worden opgetild en rioolwater langs sterfputjes in garages, langs baden en langs Wc's van 
woningen in de Koning Nobellaan en in de Cantelaerstraat de woning binnendringt. In overleg met Aquafin 
moet dit probleem opgelost worden. Hiervoor worden subsidies aangevraagd bij de VMM. Als zou blijken dat 
de verkaveling voor bijkomende wateroverlast zou zorgen, dan kan de schade verhaalt worden op het 
stadsbestuur, zoals dat nu al het geval is voor de wijken in de stad die regelmatig kampen met wateroverlast.  
 
3. Problematiek parkeren bij uitvoering veegplan door schepen Ben Van Eynde  

Het stadsbestuur hecht groot belang aan een nette binnenstad en nette deelgemeenten. Om in de toekomst een 
beter resultaat te bereiken gaat het stadsbestuur voor een structurele en gegroepeerde aanpak: 1. zwerfvuil 
verwijderen en de straat vegen, 2. de kolken reinigen en 3. het onkruid dat langs de weg groeit onder controle 
krijgen door goed te vegen en te branden waar nodig. Om deze structurele aanpak mogelijk te maken is tijdens 
de uitvoering van de werken een parkeerverbod van kracht. Het parkeerverbod wordt enkele dagen op voorhand 
aangekondigd. Zodra de verschillende ploegen gepasseerd zijn, wordt het parkeerverbod weggenomen. Deze 
aanpak is in Belsele voor het eerst gebruikt op donderdag 4 maart 2010, enkele dagen nadat de carnavalstoet 
door het centrum van Belsele trok. Het parkeerverbod werd toen goed opgevolgd. Wanneer er toch nog een 
geparkeerde wagen staat in de zone die dezelfde dag zal aangepakt worden, probeert de politie de bestuurder te 
traceren om alsnog zijn/haar wagen te verplaatsen en de bestuurder niet te laten opdraaien voor de sleepkosten. 
In de heel wat gevallen rijden de bestuurders met een leasingwagen en is het voor de politie haast onbegonnen 
werk om de bestuurder snel op te sporen. In het kader van het veegplan 2010 voor Belsele zal nog een 
parkeerverbod gelden op 29 april, op 5 augustus en op 14 oktober 2010, voor de volgende straten: Belseledorp, 
Eindestraat, Koutermolenstraat (van Belseledorp tot spoorweg), Kerkstraat (van Belseledorp tot spoorweg) en 
Kemzekestraat (vanaf de kerk tot voorbij de school).  
 
4. Belsele Bloeit  

Belsele Bruist is ontstaan in 2000 als een actie van de middenstand van Belsele om volk naar Belsele te 
trekken. Met het brengen van De Préhistorie Live in sporthal De Klavers in Belsele en later in de gebouwen van 
Syntra in Sint-Niklaas heeft men tot 2700 bezoekers kunnen noteren. Met Belsele Bloeit wil UNIZO Belsele 
iets nieuws organiseren dat de mensen aanspreekt en veel volk naar Belsele lokt. De start van de actie zou 
samenvallen met de bloemenmarkt in Belseledorp op vrijdag 14 mei van 16 tot 19 uur, waarbij bij de aanschaf 
van kuipplanten gratis potgrond wordt geleverd. Middenstand Belsele zou in het kader van Belsele Bloeit 1500 
bloembakken wegschenken. Door zowel gevels en openbare plaatsen met bloemen op te fleuren, moet Belsele 
er veel kleurrijker en aantrekkelijker kunnen uitzien voor zowel de Belselenaar als voor de hopelijk talrijke 
bezoekers. Naar aanleiding van de inhuldiging van de Reynaertbeelden in de Populierenwijk, zou de apotheose 
van Belsele Bloeit gevormd worden door een Reynaert-ommegang, waarvoor Hans Troch een oproep doet voor 
medewerking van de culturele en de jeugdverenigingen.  
 
5. Nieuws uit de cultuurraad  

Op de bestuursvergadering van de deelculturele van 17 maart 2010 zal de organisatie van "Belsele Bloeit" op 
de agenda geplaatst worden.  
 
6. Nieuws uit de jeugdraad  

- vrijdag 30 april vanaf 19 uur: fuif van De Galjaar in polyvalente zaal De Klavers met Christophe Lambrecht 
(Studio Brussel)  
- zaterdag 1 mei om 19 uur: 5de ronde van de Lawijtstrijd in polyvalente zaal De Klavers  
- zondag 2 mei 14 uur: zeskamp op sportterrein achter De Klavers  
- zondag 27 juni 2010: SuperVlieg in Belsele: kinderkunstenfestival voor ouders en kinderen van 4 tot 12 jaar. 


