
Verslag van de vergadering van 10 mei 2010 
Aanwezig: Alphonsine Vercauteren, André Elewaut, André Raes, Annemie Charlier, Bernice Durinck, Bob Lenssens, Christine 
Meert, Firmin De Beleyr, Hans Troch, Johan Hessels, Julien Ghesquière, Maria Grossfeld, Nicole Van Brussel, Robert Dullaert, 
Stany De Bleser, Wim De Belie.  
Pers: Sylvain Luyckx (Het Nieuwsblad).  
 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering  

Geen opmerkingen.  
 
2. Briefwisseling  

Uitgaand:  
- 12.04.2010: e-mail naar Hans Troch met vraag naar toestand plannen Belsele Bloeit  
Inkomend:  
- 19.04.2010: e-mail van stadsambtenaar Linda Boon met resultaten van de hydronautstudie Belsele - Sinaai  
- 20.04.2010: e-mail van Jeannine De Beleyr met informatie van april 2010 over het Ti Solèy Leve project in Akil Samdi, Haïti  
- 26.04.2010: brief van de stad Sint-Niklaas met oproep voor vrijwilligers voor het project huisbezoeken aan 80-plussers  
- 29.04.2010: e-mail van Ignace De Geest (UNIZO) over Belsele Bloeit  
- 30.04.2010: e-mail van erfgoedcel Waasland over mondelinge overlevering  
- 03.05.2010: e-mail van AZ Nikolaas over presentatie op dorpsraadvergadering van september 2010  
- 04.05.2010: e-mail van OCMW met persbericht over eerstesteenlegging nieuwbouw wooncentrum Herfstrust  
- 04.05.2010: e-mail van OSARarchitects met persbericht over nieuwbouw wooncentrum Herfstrust  
- 04.05.2010: e-mail van OSARarchitects met presentatie over nieuwbouw wooncentrum Herfstrust  
- 07.05.2010: e-mail van OSARarchitects met artikel over nieuwbouw wooncentrum Herfstrust  
- 07.05.2010: aangetekende brief van Hans Troch waarin hij de Dorpsraad Belsele van laster t.o.v. zijn persoon beschuldigt  
- 10.05.2010: e-mail van Omer Burm over "De Meerskens en de Thermen"  
 
3. Voorstelling van de plannen voor de nieuwbouw van woonzorgcentrum Herfstrust, zoals gepresenteerd ter gelegenheid van de 
eerstesteenlegging  

Op woensdag 21 april 2010 heeft om 11 uur de eerstesteenlegging van de nieuwbouw van het wooncentrum Herfstrust plaats gehad. 
Het nieuwe complex is het resultaat van een wedstrijd uitgeschreven door het OCMW van Sint-Niklaas met duurzaam bouwen als een 
van de belangrijkste selectiecriteria. De bouwtechniek is gebaseerd op betonkernactivering, een bouwtechniek die steunt op 
koude/warmteopslag in de ondergrond en een constante comforttemperatuur oplevert. In de winter wordt er natuurlijk opgewarmd 
water uit de grond doorheen de betonkern gepompt om het gebouw te verwarmen, in de zomer koelt het grondwater - dat frisser is dan 
de buitentemperatuur - op dezelfde manier het pand af. In combinatie met o.a. een groendak, optimale ventilatie, hoge 
isolatiewaarden, automatische zonneweringen en recyclage van regenwater levert dit een woonzorgcentrum met lage energiewaarden 
op. Het nieuw woonzorgcentrum zal plaats bieden voor 90 bejaarden, krijgt 6 woongelegenheden voor kortverblijf en zal ook plaats 
bieden voor de lokale antenne van het dienstencentrum. De bewoners krijgen veel ruimere zorgflats. De duurzaamheid wordt verder 
gegarandeerd door het feit dat enkel de buitenmuren dragend zijn. Daardoor kunnen kamers en ruimten aan veranderende behoeften 
worden aangepast of kan het gebouw zelfs een totaal andere bestemming krijgen. In het nieuwe centrum zullen de bewoners in grote 
mate aan comfort en huiselijk gevoel winnen. Met hun 27 vierkante meter (bruto) zijn de 96 zorgflats bijna dubbel zo ruim bemeten 
zijn als de huidige kamers. Aanpalende zorgflats kunnen zelfs omgevormd worden tot een grote zorgstudio voor een echtpaar. De 
zorgflats liggen verspreid over drie bouwlagen. Elke laag biedt plaats aan een overzichtelijke leefgroep van 32 bewoners. Ze beschikt 
over een gemeenschappelijke leefruimte en twee open (therapie)keukens waarin bewoners en personeel kleine gerechtjes kunnen 
bereiden en samen de afwas kunnen doen. Een activiteit die aan de bewoners toelaat hun huiselijke gewoonten van vroeger in de 
nieuwe woonst verder te zetten. Op de inpandige terrassen kunnen de ouderen - beschermd tegen regen, zon en wind - van de 
buitenlucht en zicht op de groene omgeving genieten. Van het grote niveauverschil op het bouwterrein is een extra troef gemaakt. 
Door de afdeling voor demente ouderen op de begane grond - aan de kant van de hoger gelegen Molenwijk - onder te brengen, krijgen 
de bewoners de beschikking over een volledig afgesloten tuin waarin ze in alle veiligheid kunnen toeven. Aan de kant van de 
Kerkstraat zal het gelijkvloers van het nieuwe gebouw plaats bieden aan de lokale antenne van het dienstencentrum, komen er 
polyvalente ruimten voor externe partijen en een groot gezellig café. Deze publieke functies zullen een hechte relatie met de buurt 
stimuleren wat opnieuw de vertrouwdheid en het huiselijke gevoel van de senioren ten goede zal komen. Op de begane grond wordt 
ook de grote keuken ondergebracht waarin alle hoofdmaaltijden voor de bewoners bereid worden.  
Enkele aspecten van duurzaam bouwen: Wat betreft de ruwbouw wordt K 40 of beter gehaald, een energiepeil dat momenteel voor 
rust- en verzorgingstehuizen nog niet van toepassing is. Het regenwater van het groendak en van het toegangsplein zal gerecupereerd 
worden voor de toiletten van de begane grond, de wasmachines en het tuinonderhoud. Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel 
aangelegd dat wordt aangesloten in de Kerkstraat. Als zonnewering worden luifels voorzien voor een natuurlijke beschaduwing van 
de ramen en het groendak beperkt de warmtelast.  
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4. Verslag van het Hoge Bokstraatcomité  

Het comité Hoge Bokstraat werd op zaterdag 17 april 2010 geïnformeerd over de inhoud van het eindrapport van de studie "Mobiliteit 
op de weg in het Waasland" uitgevoerd door het studiebureau Vectris in opdracht van interWAAS, waarvan Freddy Willockx sinds 
kort voorzitter is. Eén hoofdstuk van de studie formuleert drie opties om het zwaar verkeer tussen de Westelijk Tangent en de 
N403/Vlyminckshoek in goede banen te leiden. In een brief van 26 april 2010 heeft het Hoge Bokstraatcomité deze drie opties aan de 
medebewoners van de Hoge Bokstraat toegelicht.  
Optie 1: Behoud van de Hoge Bokstraat als 'Ringweg' voor het zwaar vervoer en personenvervoer: dit komt neer op een behoud van 
de huidige toestand, mits aanpassingen aan de straat.  
Optie 2: Aanleg van een licht aangepaste variant van het eerder voorgestelde tracé 1 tussen de Hoge Bokstraat en de Gentstraat. Dit is 
een nieuw aan te leggen verbindingsweg van een rondpunt (gelegen halfweg Hoge Bokstraat en Moortelhoekstraat op de nieuwe 
Ringweg) kruisend met de Omloopdreef, links van het Kasteeltje verder lopend ter hoogte van de hoogspanning richting Molenbeek 
om dan snel te zwenken richting kruispunt Nauwstraat/Hoge Bokstraat. Lengte: ca. 1,8 km.  
Optie 3: Verbinding van het rondpunt Westelijke Tangent (zie optie 2) tot aan de Gentstraat, d.i. een nieuw aan te leggen weg, dan via 
de Gentstraat tot de Nauwstraat en verder tot Vlyminckshoek. Lengte: ca. 3,5 km (afstand van het rondpunt tot Vlyminckshoek).  
Op 10 mei 2010 bespreekt en kiest het Schepencollege van onze stad een voorkeuroptie. In juni 2010 volgt er een infovergadering 
voor alle bewoners op het stadhuis.  
Het Hoge Bokstraatcomité wijst optie 1 ten stelligste af. Opties 2 of 3 zullen pas over 8 à 10 jaar volledig kunnen gerealiseerd zijn. 
Intussen blijft de Hoge Bokstraat als 'Ringweg' dienen en wordt het statuut van de straat ontkend.  
Op 28 april 2010 zijn de werkzaamheden voor de aanleg van de westelijke ringweg van Sint-Niklaas officieel van start gegaan. Om de 
verkeershinder zo veel mogelijk te beperken zullen de werkzaamheden in verschillende fasen uitgevoerd worden. Omdat de 
Archeologische Dienst van het Waasland resten van vroegere bewoning heeft gevonden op de bouwplaats, liggen de start- en einddata 
van de verschillende fasen nog niet vast.  
 
5. Open samen-leven in Belsele  

Tot enkele jaren geleden was het Sint-Andriesbosje één van de weinige publiek toegankelijke groenzones in Belsele. Een 
informatiebord aan de ingang identificeert dit bosje, geeft extra informatie bij wat het bosje te bieden heeft en geeft ook de 
toegankelijkheidsregels. Sinds kort is er ook een informatiebord met bostoegankelijkheidsregels bij het openbaar terrein dat als 
speelzone 'De Mierennest' zal ingericht worden. De naam 'De Mierennest' staat op het informatiebord niet vermeld. Zowel bij de 
kleine speeltuin achter sporthal De Klavers als bij het speelplein in de Populierenwijk staan op het informatiebord enkel 
contactgegevens vermeld: het stadsbestuur Sint-Niklaas als uitbater en het nummer van de 100-centrale bij ernstig ongeval. Op het 
informatiebord ontbreken zowel een naam die het speelterrein eenduidig identificeert als toegankelijkheidsregels, zoals honden aan de 
leiband of honden verboden. Toegankelijkheidsregels ontbreken ook bij het terrein met de schutterstoren en bij het petanqueplein 
achter sporthal De Klavers. Sinds kort hangt er een bord van het Mountainbikenetwerk Waasland - mét gedragsregels - voor sporthal 
De Klavers. Aan de twee voorziene ingangen van het nog te realiseren "Avontuurlijk speelterrein De Klavers" komt best een bord met 
de naam "Speelterrein De Klavers" met een plattegrond met de verschillende attracties, zodat de voorbijgangers meteen een idee 
krijgen wat dit speelterrein te bieden heeft en uitgenodigd worden om er gebruik van te maken.  
Hoewel de speelterreinen en de speelzone in de eerste plaats gericht zijn op recreatiemogelijkheden voor kinderen en jongeren, 
kunnen deze terreinen een extra meerwaarde krijgen als de overige mensen ook kunnen meegenieten van deze groene openbare 
plekjes door de mogelijkheid te voorzien om er omheen te wandelen.  
Ook op het parochieplein zou een informatiebord met toegankelijkheidsregels welkom zijn om enerzijds oneigenlijk gebruik van het 
parochieplein te voorkomen en anderzijds duidelijk te maken waarvoor het plein wel kan gebruikt worden. Door gebrek aan duidelijke 
afspraken kan de weg die het stadsbestuur aangelegd heeft om het parochieplein naar Belseledorp te ontsluiten niet gebruikt worden 
omdat een poort die permanent op slot is het parochieplein richting Belseledorp afsluit en een tweede poort die permanent op slot is 
ook een tweede mogelijk ontsluiting - langs het pleintje vóór de pastorij - onmogelijk maakt.  
Met een beetje goede wil moet het in Belsele toch makkelijk mogelijk zijn meer open te staan voor meer samen-leven in Belsele.  
 
6. Nieuws uit de cultuurraad  

Op 19 mei 2010 gaat de algemene vergadering door.  
 
7. Nieuws uit de jeugdraad  

Op de fuif van De Galjaar in de polyvalente zaal De Klavers van vrijdag 30 april zijn 200 mensen afgekomen. Op de vijfde ronde van 
de Lawijtstrijd op zaterdag 1 mei in de polyvalente zaal De Klavers waren 400 aanwezigen. De zeskamp op zondag 2 mei op 
sportterrein achter De Klavers is gewonnen door de Chiro. De mensen van de Spiegel die de organisatie van de Lawijtstrijd 
coördineren waren zeer lovend over de mogelijkheden van de polyvalente zaal van De Klavers en over de puike organisatie door het 
team van De Galjaar. De lopende concessie van De Klavers maakt het voor jeugdorganisaties onmogelijk om dergelijke evenementen 
zonder finacieel verlies af te sluiten.  
 
8. Mededelingen  

- Reynaertbeelden in de Populierenwijk: bij elk beeld zal een tekst geplaatst worden.  
- Tijdens het ambachtelijk weekend van zaterdag 21 en zondag 22 augustus 2010 zal in Belsele het aantal getoonde ambachten stijgen 
van 8 tot 16. 


