
Verslag van de vergadering van 12 april 2010 
Aanwezig: André Elewaut, Annemie Charlier, Annick De Cleene, Bea Denys, Bernice Durinck, Camiel De Vooght, 
Eric Van Remortel, Firmin De Beleyr, Frederik Vanhuffel, Guido Stevens, Johan Hessels, Julien Ghesquière, Mike 
Nachtegael, Omer Burm, Pieter Durinck, Raoul Van Den Bosch, Stany De Bleser.  
Stadsbestuur: ambtenaar Joanne Uvin.  
Pers: Sylvain Luyckx (Het Nieuwsblad).  
 
1. Voorstelling van avontuurlijk speelterrein achter sporthal De Klavers door Joanne Uvin, co-consulent jeugdruimte-
jeugdwerkinfrastructuur  

Op het grondgebied van Belsele zijn momenteel twee speelterreinen voor kinderen: één in het midden van de 
Populierenwijk en één achter sporthal De Klavers. De jeugddienst van Sint-Niklaas heeft een ontwerp klaar om het 
speelterrein achter de Klavers op een 'natuurlijke' wijze attractiever te maken voor kinderen. Net zoals in de 
Clementwijk en de Destelwijk wil men zo weinig mogelijk gebruik maken van traditionele speeltoestellen. Het 
speelterrein is bedoeld om een dertigtal kinderen te laten spelen en zal ook kunnen gebruikt worden door de 
buitenschoolse opvang die momenteel gemiddeld 60 kinderen opvangt. Een 'natuurlijk' speelterrein is leuker dan een 
traditioneel speelterrein omdat er meer reliëf zit in het terrein en er gebruik gemaakt wordt van verschillende 
bodemmaterialen. Zo is er plaats voor een zand- en waterspeelplaats. Op het speelterrein biedt het centraal pleintje 
plaats voor teamspelen. Een klein amfitheater nodigt uit om te kijken en te luisteren naar opvoeringen in openlucht. 
Tussen bomen, struiken en bloemen kan er creatief gespeeld worden met kleine en grote takken. Op het ontwerp is er 
ook plaats voor een boshut, een klauterjungle, een glijbaan, een koordenswinger, een boomhut en een kruipbuis. Voor 
het avontuurlijk speelterrein wordt een budget van 40.000 euro voorzien. Mits alle adviezen snel binnen zijn, is het 
bedoeling het speelplein te realiseren tegen de vakantie van 2011.  
 
2. Voorstelling van natuurlijke speelzone 'De Mierennest' door Pieter Durinck  

De natuurlijke speelzone 'De Mierennest' is ontstaan als een project dat voortspruit uit het jeugdwerk- en 
milieubeleidsplan als antwoord op de vraag naar meer mogelijkheden om te spelen in publiektoegankelijke bossen. Van 
begin 2006 tot midden 2007 zijn hiervoor bos- en weidepercelen aangekocht. In samenwerking met de Vereniging voor 
Bos in Vlaanderen is de speelzone 'De Mierennest' in 2008 ingediend als een Tandemproject. Tandem is het steunpunt 
dat samenwerking tussen lokale besturen en verenigingen rond natuur en milieu centraal stelt. Het inrichtingsplan is in 
2008 tot stand gekomen met maximale participatie van de doelgroep jeugd. Tijdens een eerste inspraakmoment hebben 
de twee basisscholen van Belsele centrum een bosspel georganiseerd in dit speelbos, met hieraan gekoppeld een 
bosquiz, een klimaatspel, een ideeënbus en een enquête met als vragen wat vind je leuk, wat vind je minder leuk en wat 
zou je graag willen. Het tweede inspraakmoment bestond uit een vergadering met klasafgevaardigden, de burgemeester, 
de ontwerper en een aantal ambtenaren. Het ontwerp inrichtingsplan is voorgelegd aan de deeljeugdraad Belsele en aan 
de milieu- en de jeugdraad van Sint-Niklaas. Midden 2009 is het definitief inrichtingsplan goedgekeurd door het 
schepencollege van Sint-Niklaas. In de inkomzone is er plaats om je fiets achter te laten. In het speelbos worden de 
afgevallen takken niet afgevoerd zodat er voldoende takken blijven liggen om ze te gebruiken bij het spelen en om 
ermee kampen te kunnen bouwen. Je vindt er een takkentunnel en wilgeniglo's, water en modder en een speelheuvel met
een tunnel. Er worden geen paden aangelegd en geen speeltoestellen geplaatst. Ondertussen zijn er twee 
toegankelijkheidsborden geplaatst en bevindt het bosbeheerplan zich in de afrondende fase. In 2009 zijn en in 2010 
worden kleine niet-vergunningsplichtige werken uitgevoerd. Na de goedkeuring van het RUP en na het bekomen van de 
stedenbouwkundige vergunning zullen de overige werken worden uitgevoerd. De officiële opening van de speelzone 
mag begin 2012 verwacht worden. Voor de natuurlijke speelzone 'De Mierennest' is een budget van 35.000 euro 
voorzien.  
 
3. Voorstelling van SuperVlieg op 27 juni 2010 in Belsele door Annick De Cleene  

In het seizoen 2009-2010 organiseren 14 steden of gemeenten een SuperVliegfestival. In Sint-Niklaas landde 
SuperVlief op 19 april 2009 in Nieuwkerken, op 27 juni 2010 komt Belsele aan de beurt en in 2011 wordt SuperVlieg in 
Sinaai verwacht. In Nieuwkerken hebben 300 kinderen en ouders van SuperVlieg kunnen genieten. SuperVlieg is een 
laagdrempelig kinderkunstenfestival voor kinderen vanaf 4 jaar en hun ouders. Het festival streeft naar 
publieksvernieuwing en gemeenschapsvorming. Theater, circus, muziek, dans en beeldende kunsten komen aan bod, 
zowel om zelf te experimenteren als om er gewoon als toeschouwer van te genieten. Op Vlaams niveau worden de 
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SuperVliegfestivals gecoördineerd door vzw Moos & Artforum, Cultuurnet Vlaanderen en Locus (Lokaal, Cultuur en 
Steunpunt). In Belsele is SuperVlieg een samenwerking tussen Cultuurcentrum Sint-Niklaas en de basisscholen 
Gavertje Vier en Sint-Lutgart, Bibliotheek Belsele, Kunstencentrum 't Ey, Academie voor Muziek Woord en Dans, 
Academie voor Schone Kunsten. Er zijn twee voortrajecten in de locale scholen. Bij Gavertje Vier maken alle klassen - 
in samenwerking met de Belseeelse Kunstvrienden - vlaggen en wimpels die op 27 juni 2010 SuperVlieg aankleden. Bij 
Sint-Lutgart volgen alle kinderen dansworkshops en op 27 juni geven de dansdocenten workshops voor iedereen. De 
Eindestraat en Belseledorp tussen Kerkstraat en Molendreef worden autovrij. Voor de kerk komt een podium waarop 
een aperitiefconcert wordt georganiseerd. In het park Hof van Belsele wordt een theaterstuk rond ridders opgevoerd. 
Een greep uit de theatervoorstellingen: 'Hands up' van Lejo, 'Terug naar de Woesterdam' van Studio Orka, 'Baraque 
Futur' van Theater Tieret. Een greep uit de workshops: instumenten bouwen, djembé spelen, dansen, litho’s maken, 
creatief met chocolade. Voorbeelden van onverwachte ontmoetingen op straat: vertellingen, muziek op de terrassen, 
circus, kunstkapsalon. Op vrijdag 11 juni 2010 zal een persmoment georganiseerd worden. Het SuperVlieglied dat op 
de website wwww.SuperVlieg.be te horen is, is vanaf nu in Belsele te koop. Het volledige programma zal achteraan op 
de affiche te vinden zijn. Voor sommige activiteiten zal op voorhand moeten gereserveerd worden.  
 
4. Briefwisseling  

Inkomend:  
- 08.03.2010: e-mail van Nike Moens over Supervliegdag 27 juni 2010  
- 09.03.2010: e-mail in copy van Omer Burm over Belselebeek en haar Meerskens  
- 22.03.2010: e-mail van Omer Burm over Thermen  
- 24.03.2010: e-mail van Joanne Uvin over avontuurlijk speelterrein  
- 31.03.2010: e-mail van Mike Nachtegael over nieuwe belbus-halte in de Schoonhoudtstraat te Belsele  
- 10.04.2010: e-mail van Pol Verhelst over honden op speelplein Populierenwijk  
- 11.04.2010: e-mail Ivan Dhondt over verslag dorpsraad vergadering 8 maart 2010  
- 12.04.2010: e-mail van Wim De Belie over feestweekend De Galjaar  
Uitgaand: geen  
 
5. Goedkeuring verslag vorige vergadering  

Opmerkingen bij '1. Toelichting bij verkaveling Populierenwijk door Stefan Bauwens, departementschef wd. "ruimte & 
milieu" van de stad Sint-Niklaas': na de behandeling van het punt heeft Omer Burm een brief met zijn bezwaren tegen 
deze verkaveling, gericht aan het stadsbestuur, voorgelezen. In deze brief wijst hij op het unieke van de Belselebeek dat 
dreigt verloren te gaan: de Belselebeek loopt in een spiraaltracé naar de zee. Tijdens de vergadering is gezegd dat de 
dimensionering van de afwatering en de waterbuffering voorzien is voor buien met een terugkeerperiode van 50 jaar en 
niet 5 jaar zoals vermeld in dit verslag. Nochtans staat in de 'studie waterhuishouding dd. 5 mei 2009' van studiebureau 
I.B.E.O. letterlijk onder de hoofding 'BEREKENING INFILTRATIEVOORZIENINGEN EN BUFFERING': "De 
buffer- en infiltratievoorzieningen worden uitgerust met een vertraagde afvoer naar de waterloop, door middel van een 
drainering. Tevens wordt telkens een overloop voorzien naar de waterloop als beveiliging bij buien met een 
terugkeerperiode van meer dan 5 jaar." Omdat Annemie Charlier als moderator optrad tijdens de vergadering, heeft ze 
tijdens de vergadering haar opmerkingen bij de verkavelingplannen uitbreiding Populierenwijk niet geformuleerd. Deze 
opmerkingen heeft ze daarom in haar brief van 12 maart 2010 overgemaakt aan het schepencollege.  
Opmerkingen bij '4. Belsele Bloeit': Als medewerking van de culturele en de jeugdverenigingen gevraagd wordt, is het 
niet mogelijk een Reynaert-ommegang te laten doorgaan op 29 augustus 2010, zoals tijdens de vergadering voorgesteld. 
 
 
6. Nieuws uit schepencollege  

De inhuldiging van de Reynaertbeelden in de Populierenwijk zal gebeuren op 29 augustus 2010 om 10 uur. Op deze dag 
organiseert het Populierenwijkcomité tussen 11 en 14 uur de jaarlijkse zomerdrink van de Populierenwijk.  
 
7. Nieuws uit de gemeenteraad  

Het milieujaarprogramma 2010 staat op de agenda van de gemeenteraad van 23 april 2010.  
 
8. Nieuws uit de cultuurraad  

In het kader van het 11 juli feest wordt op vrijdag 2 juli 2010 de film aanrijding in Moskou vertoond op de speelplaats 
van De Kouter. Op zondag 4 juli 2010 wordt naar jaarlijkse gewoonte het Guldensporenontbijt georganiseerd.  
 
9. Nieuws uit de milieuraad  

Op dinsdag 20 april 2010 gaat de open jaarvergadering van STRAMIN door op het stadhuis van Sint-Niklaas. Er is een 
eerste advies uitgebracht over de afbakening van het bosgebied tussen Eikenlaan en Bosstraat. De afbakening zal in een 
nieuw RUP gegoten worden en zorgen voor 140ha extra bos. Het traject van de Stadhoudersboswegel ter hoogte van de 
weide zal langs de perceelgrens op de weide verlopen. 


