
Verslag van de vergadering van 17 januari 2011 

Aanwezig: Alphonsine Vercauteren, André Elewaut, Annemie Charlier, Bernice Durinck, Christine Meert, Etienne Meul, 
Firmin De Beleyr, Hans Troch, Jacques Smet, Maria Grossfeld, Mike Nachtegael, Nicole Van Brussel, Patrick De Tender, Staf 
Lerno, Stany De Bleser, Wim De Belie, Wim Knapen.  
 

1. Briefwisseling  

Uitgaand: geen  
Inkomend:  
- 28.12.2010: Brief van dienst toerisme met uitnodiging vergadering stedelijke commissie toerisme op 22 februari 2011  
- 03.01.2011: E-mail van Jeannine De Beleyr met nieuws uit Akil Samdi  
- 05.01.2011: E-mail van Bram Van Meirvenne over de rommel achtergebleven na de kerstmarkt  
- 05.01.2011: E-mail van Omer Burm met kalender en nieuwjaarsbrief  
- 05.01.2011: E-mail van Sint-Niklaas met uitnodiging voor kick-off UNICEF solidariteitsstad  
- 07.01.2011: E-mail van Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen over "een Oost-Vlaamse vereniging kleine kernen"  
- 13.01.2011: E-mail Tijl Wymeersch over opruimen locatie kerstmarkt  
 

2. Winter in Belsele: overstromingen ten gevolge van zware regenval in november 2010  

Tijdens het weekend van 13 november 2010 is de Belselebeek tussen de Waterschootstraat en de Vijverstraat op meerdere 
plaatsen buiten haar oevers getreden. De meersen waar de stad Sint-Niklaas de uitbreiding van de Populierenwijk wil 
realiseren stonden grotendeels onder water. Het wassende water van de Belselebeek heeft het gemetselde duikerhoofd ter 
hoogte van de Nieuwe Baan in zijn stroming meegesleurd. De brugjes van de wegel langs de Belselebeek in het park Hof Van 
Belsele en ook de wegel zelf stonden onder water. Het perceel tussen Hof Van Belsele en de Belselebeek, ingekleurd op het 
gewestplan als woonzone, stond bijna helemaal blank.  

  
 
De Eikenlaan stond blank ter hoogte van de aansluiting met de Marktstraat en de Kwade Plas, ook Tantoeter genoemd. Omdat 
de hoeveelheid neerslag per vierkante meter in het Waasland meer dan een kwart lager lag dan in de streek rond 
Geraardsbergen, zijn er gelukkig weinig of geen woningen ondergelopen. Omdat het waterpeil in de Stekense Vaart te hoog 
stond, konden de pompen gedurende enige tijd niet gebruikt worden omdat anders de Stekense Vaart zou overlopen.  
 

3. Winter in Belsele: sneeuwbestrijding in november-december 2010  

Mede dank zij het nieuwe strooiplan, dat in Milliscoop nr 13 als bijlage bij de Stadskroniek Sint-Niklaas van november 2010 
werd voorgesteld, waren de belangrijkste verbindingswegen na de sneeuwbuien sneller goed berijdbaar. In tegenstelling met 
vorige winter, werden deze keer ook de belangrijkste fietspaden sneeuwvrij gemaakt. Bij de andere fietspaden waren de 
fietsers verplicht op de soms nog gladde rijbaan te rijden. In sommige wijken werden de voetpaden door de meeste bewoners 
systematisch geruimd. In Belseledorp was dit minder het geval. Het voetpad in de Kerkstraat tussen Belseledorp en het station 
- veel gebruikt door treingebruikers en leerlingen - was meestal niet geruimd en lag er dan zeer glad bij, net als het plein voor 
de sporthal en het kerkplein.  

Dorpsraad Belsele 

E-mail: dorpsraad@belsele.be 

URL: www.belsele.be/dorpsraad 

Secretariaat: Dorpsraad Belsele, p.a. Isengrimlaan 21, 9111 Belsele

Brievenbus: "Agenda Dorpsraad Belsele", gevel oud-gemeentehuis, Belseledorp 76



 

4. Winter in Belsele: kerstmarkt december 2010  

De nacht voor de kerstmarkt is er nog een dikke laag sneeuw gevallen en tijdens de kerstmarkt lag de omgeving van de kerk er 
dan ook glad bij. Volgens Hans Troch zijn drie personen het slachtoffer geworden ven gecompliceerde breuken, onder andere 
veroorzaakt door hakken van damesschoenen die in de onder de sneeuw verborgen rioolroosters geblokkeerd raakten. Volgens 
Hans Troch zouden meer dan 7000 mensen de kerstmarkt bezocht hebben. Spijtig genoeg werd deze kerstmarkt ontsierd door 
een aantal incidenten: Voor vechtpartijen werd een extra politiepatrouille opgetrommeld als ondersteuning van de aanwezige 
wijkagent. Deze vechtpartijen waren waarschijnlijk een gevolg van drankmisbruik bij jongeren. De luide muziek van sommige 
standhouders riep eerder een carnavalsfeer dan een kerstsfeer op. Sommige aanwezigen vonden daarom dat het evenement dit 
jaar meer op een openluchtfuif leek dan op een kerstmarkt. Hoewel er een afspraak met de politie bestond om de kerstmarkt 
om middernacht te stoppen, kon deze afspraak niet afgedwongen worden omdat er nog te veel bezoekers op de kerstmarkt 
aanwezig waren. Buurtbewoners werden om 5 uur gewekt door het geroep van dronken jongeren die van de kerstmarkt 
kwamen. Vooral na het smelten van de sneeuw viel het op hoeveel afval, waaronder gebroken glas, er op de locatie van de 
kerstmarkt was achtergelaten. Tijdens de vergadering werd voorgesteld aan de standhouders een waarborg te vragen, die kan 
ingehouden worden als zij hun standplaats niet opgeruimd en afvalvrij achterlaten.  
 

5. Verslag werkgroep Trage Wegen in Belsele  

Op 21 december 2010 is de eerste vergadering van de werkgroep Trage Wegen van De Raaklijn en Dorpsraad Belsele 
doorgegaan. Pieter Brusselman van Trage Wegen vzw heeft een presentatie gegeven over het systematisch inventariseren van 
trage wegen. De werkgroep heeft zich tot doel gesteld de trage wegen in Belsele in kaart te brengen en de 28 historische 
voetwegen te inventariseren en op deze manier dit deel van ons publiek erfgoed voor de huidige en de volgende generaties zo 
veel mogelijk te ontsluiten en te bewaren. Veel wegels zijn de voorbije decennia illegaal afgesloten of het onderhoud is ervan 
verwaarloosd zodat ze niet meer konden gebruikt worden. De volgende vergadering gaat door in het locaal van jeugdhuis De 
Galjaar op 31 januari 2011 om 20 uur.  
 

6. Terugblik op 'You Think You Can Dance For Life' 2010  

De dansmarathon voor Music For Life die door turnvereniging Ritmica en jeugdhuis De Galjaar op woensdag 22 december 
2010 vanaf 14 uur werd georganiseerd in De Klavers is een groot succes geworden. Meer dan 1000 mensen zijn er op af 
gekomen. Een stoet jongeren is van de ijspiste op de Grote Markt van Sint-Niklaas te voet naar De Klavers gestapt. 
Pendelbussen hebben ze teruggebracht. Tijdens de vergadering worden foto's getoond van de verschillende dansen die er 
werden beoefend of voorgesteld. Naast kinderen en jongeren kwamen er ook senioren en andere volwassenen op de 
dansmarathon af. Omwille van het succes dit jaar, hebben de organisatoren nu al het plan opgevat om de dansmarathon in 2011 
opnieuw te organiseren. De senioren van OKRA hebben al toegezegd om hieraan mee te werken, omdat dit initiatief voor 
zowel jong als voor oud als zeer aangenaam en zeer geslaagd werd ervaren. Omdat de opbrengst voor drank integraal naar de 
uitbaters van de cafetaria ging, kwam de opbrengst ten voordele van Music for Life van Studio Brussel enkel van de vrijwillige 
inkomgiften en van de opbrengst van de eetkraampjes. Met een opbrengst van 3577,41 € bracht jeugdhuis De Galjaar het derde 
hoogste bedrag van de jeugdhuizen van Vlaanderen bijeen ten voordele van Music for Life.  
 

7. Mededelingen - Varia - Rondvraag  

Bosbeheerplan Puivelde: stand van zaken: 37 deelnemende boseigenaars, 37,2ha bos; als nieuwe dunningen nodig zijn, wordt 
een gezamenlijke houtverkoop voorzien in de periode mei-juni 2011.  
 
Bosbeheerplan Sint-Niklaas: openbare consultatieronde van 10 januari tot en met 10 februari 2011, 52,5 ha bos verspreid over 
6 bosplaatsen, waaronder De Mierennest.  
 
Sint-Niklaas Unicef Solidariteitsstad 2011: op de kick-off avond waren 350 aanwezigen.  
 
Herstellingen Hoge Bokstraat: de beschadigingen die door het actiecomité in een brief aan het stadsbestuur zijn gemeld, zijn na 
het smelten van de sneeuw grotendeels door de stadsdiensten hersteld.  
 
Haïti een jaar na de aardbeving: In 2010 is 400.000€ overgemaakt aan Ti Solèy Leve van Jeannine De Beleyr uit Belsele voor 
3 projecten in Haïti. Met 40.000€ zijn 900 mensen te werk gesteld om wegen aan te leggen met lavasteen. Spijtig genoeg is een 
groot deel weggespoeld als gevolg van de hevige stortregens. Momenteel wordt er vooral strijd gevoerd tegen de cholera die er 
is uitgebroken.  
 
11.11.11 Rommelmarkt 2011: zal doorgaan op 11 november 2011.  
 
Omer Dhollander: is op 72 jarige leeftijd op 4 januari 2011 thuis overleden; heeft van 2000 tot 2005 de rondritten met 
paardenkoersen verzorgd tijdens de jaarlijkse 11.11.11-kermis en jaarmarkt in Belsele.  
 

8. Evenementen in Belsele tijdens volgende maanden  

wo 26 januari 2011 om 18.30u: Nieuwjaarsreceptie Deelcultuurraad Belsele in 't Ey  
vr 18 februari 2011 om 20u: Comme Chez Swa! in De Klavers  
za 19 februari 2011 om 20u: Comme Chez Swa! in De Klavers  
zo 20 februari 2011 om 15u: Comme Chez Swa! in De Klavers  
zo 20 februari 2011: Spaghettidag van Chiro Belsele in Gavertje Vier 


