
Verslag van de vergadering van 14 juni 2010 

Aanwezig: Alphonsine Vercauteren, André Elewaut, André Raes, Bernice Durinck, Camiel De Vooght, Christine Meert, 
Daniëlle Bouteille, Nicole Van Brussel, Stany De Bleser.  
Pers: Sylvain Luyckx (Het Nieuwsblad).  
 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering  

Geen opmerkingen.  
 

2. Briefwisseling  

Uitgaand:  
- 19.05.2010: e-mail met advies van Dorpsraad Belsele op plannen "Avontuurlijk speelterrein De Klavers"  
- 29.05.2010: e-mail aan Populierenwijkcomité over plaatsbezoek plaatsing Reinaertbeelden op 23 juni 2010 om 19.30u  
Inkomend:  
- 10.05.2010: e-mail van ombudsvrouw Valerie Blatter die meldt dat haar contract van 5 jaar op 31 mei 2010 afloopt  
- 11.05.2010: e-mail van Ode De Zutter van Erfgoed Waasland met informatie over mondelinge geschiedenis  
- 12.05.2010: e-mail van Johanna Uvin van de jeugddienst van Sint-Niklaas met vraag naar advies voor het avontuurlijk 
speelterrein achter sporthal De Klavers  
- 20.05.2010: e-mail van Veerle Stuer, adviseur duurzaamheid van Sint-Niklaas met presentatie over de WOP's  
- 01.06.2010: e-mail van Inge Tulkens van de dienst Mobiliteit van Sint-Niklaas over intern verkeersoverleg van dinsdag 15 
juni 2010  
- 02.06.2010: e-mail van Omer Burm over hoorzitting in Gent over de Thermen  
- 11.06.2010: e-mail van Irida Verellen van de dienst Cultuur van Sint-Niklaas over plaatsbezoek i.v.m. inplanting 
Reynaertbeelden in de Populierenwijk op woensdag 23 juni 2010 om 19.30u  
- 14.06.2010: e-mail van de Belgische Confederatie van het Paard over de paarden in Belsele  
 

3. Werkgroep jaarmarkt Belsele  

In zijn huidige vorm bestaat de jaarmarkt van Belsele 10 jaar: een programma waar de novemberkermis en de jaarmarkt op 
maandag gekoppeld worden aan acties ten voordele van 11.11.11 op en rond 11 november. Dit jubileum biedt de gelegenheid 
om de huidige vorm te evalueren en om na te denken waar we als Belsele met de jaarmarkt naartoe willen. Hierbij horen dan 
ook vragen als: Moeten we de novemberkermis en jaarmarkt ontkoppelen van de 11.11.11-acties? Wat zijn de voor- en 
nadelen als de prijskampen voor paarden van maandag naar zaterdag zouden verplaatst worden? Welke verenigingen zijn 
kandidaat om de organisatie over te nemen en de activiteiten te coördineren? Kunnen activiteiten met paarden geen 
prominentere rol spelen in het kermis- en jaarmarktprogramma? Wie heeft nog baat bij prijskampen voor paarden als veruit de 
meeste deelnemers van buiten Belsele komen?  
 

4. Werkgroep aangenaam vertoeven, winkelen en tafelen in Belsele  

Voor de dorpsraadvergadering van 11 oktober 2010 hebben we Lieven Dehandschutter, schepen van de stad Sint-Niklaas voor 
economie, werk, kmo, middenstand, toerisme, stadspromotie, gebouwen en kerkfabrieken, uitgenodigd om zijn bevoegdheden 
voor te stellen en te komen luisteren naar de noden van Belsele. Om deze vergadering voor te bereiden en er hopelijk positieve 
resultaten voor Belsele mee te boeken, willen we deze werkgroep opstarten. Vooral de bevoegdheden middenstand en toerisme 
trekken onze aandacht. "Aangenaam vertoeven, winkelen en tafelen in Belsele" kan tot een win-win situatie leiden voor 
middenstand en consument. De middenstand maakt occasioneel publiciteit als sponsor van De Reynaert, het jaartijdschrift van 
Belsele Sportief en de brochure van de jaarlijkse Reynaertloop . In tegenstelling tot in Sinaai is er in Belsele geen 
kerstverlichting in het centrum van het dorp. Slechts een minderheid van de winkeliers nemen deel aan acties als Belsele 
Bloeit. De stad Sint-Niklaas heeft Centrummanagement Sint-Niklaas vzw om de middenstand van de kernstad te promoten. De 
Grote Markt en De Ster worden door de stad Sint-Niklaas en de toeristische dienst terecht uitgespeeld als toeristische troeven. 
Hoewel in de nieuwe toeristische "Gids vol belevenissen" van de stad Sint-Niklaas de deelgemeenten nu ook elk een pagina 
gekregen hebben, is er de laatste tien jaar op het vlak van het uitspelen van toeristische troeven op het terrein niet veel gebeurd 
voor de deelgemeenten. Van arrangementen waaraan verschillende middenstanders van Belsele meewerken is nog geen sprake. 
De bewegwijzering en het onderhoud van de wandellus - De Egelroute (7 km) - en de fietslus - Goudenleeuwpad (6/11 km) - 
die in bovenvermelde gids vermeld zijn, zijn ondermaats. Deze recreatieve en toeristische troeven zijn dan ook niet gekend bij 
de meeste Belselenaren en zo goed als onbekend bij mensen van buiten Belsele. In vergelijking met Temse dat in 2009 al een 
topografische kaart met trage wegen op schaal 1:15000 heeft uitgegeven, heeft Sint-Niklaas zeker wat betreft de trage wegen 
in Belsele een grote achterstand in te halen. Zo bevat de topografische kaart van Temse met trage wegen 13 wandelingen langs 
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op het terrein aangeduide wandelknooppunten, naast de fietsknooppunten van het fietsnetwerk Waasland.  
 

5. Werkgroep ruiterpaden in Belsele  

Volgens de Belgische Confederatie van het Paard zijn er bij haar diensten op 14 juni 2010 326 paarden en 172 adressen van 
houders van minstens één paard of pony in Belsele geregistreerd. Buiten en tussen de woonkernen is Belsele nog open 
landelijk gebied, waar ook paarden en ruiterpaden een plaats verdienen. Momenteel zie je enerzijds aan het begin van 
kerkwegels terecht een verbodsbord voor paarden omdat deze paden op sommige plaatsen amper 1 meter breed zijn, waardoor 
er onvoldoende ruimte beschikbaar is om als fietser of voetganger een paard met ruiter veilig te kruisen. Anderzijds vind je in 
Belsele geen wegels aangeduid als ruiterpad. De enige "Paardenwegel" in de Bezenkoek tussen de Burmstraat en de 
Kouterstraat die Belsele rijk was, werd in 2009 over de hele breedte verhard en hierdoor minder aantrekkelijk als ruiterpad. Als 
Sint-Niklaas in het buitengebied werk zou maken van een ruiternetwerk met menroutes, dan zou dit ook als toeristische troef 
kunnen uitgespeeld worden: tochten te paard of met een huifkar naar en in groene zones als De Ster in Nieuwkerken, Puitvoet 
in Sint-Niklaas, de Bezenkoek in Belsele en het stiltegebied langs de Moervaart in Sinaai zouden een extra attractie vormen. 
Waar in Vlaanderen al ruiterpaden zijn, blijven deze meestal ondermaats in vergelijking met deze in Nederland: in Nederland 
zijn dit voor 20% verharde en voor 80% zandwegen, in Vlaanderen zijn dit slechts voor 20% zandwegen. Omdat het niet 
eenvoudig is op korte termijn een volwaardig ruiternetwerk voor Sint-Niklaas uit te bouwen, kan onderzocht worden of het 
niet wenselijk is - als overgangsmaatregel - op vooraf afgesproken dagen en in overleg met de andere trage-weg-gebruikers 
bestaande trage wegen uitzonderlijk open te stellen en/of voor te behouden voor paarden.  
 

6. Werkgroep Belseels erfgoed  

Met technische en logistieke ondersteuning van Erfgoedcel Waasland en in overleg met hun familie kan de mondelinge 
geschiedenis van bekende oudere Belselenaren geregistreerd worden. 


