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Stadsbestuur  
Dienst Landbouw - Patrimonium  
Grote Markt 1  
9100 Sint-Niklaas 

Betreft: Gevraagde machtiging tot het bouwen van een brug over waterloop 1235 t.h.v. Vijverstraat 2 te 
9111 Belsele op vraag van de heer en mevrouw De Prekel-Rooms, 9111 Belsele, Kasteeldreef 26. 

Geachte burgemeester, mevrouw, mijnheer,  
Uit een bericht van 30 juli 2008 van de stad Sint-Niklaas, dienst landbouw-patrimonium, vernemen we de hoger 
vermelde vraag tot machtiging tot het bouwen van een brug over waterloop 1235.  
 
Wij verzetten ons tegen de gevraagde machtiging om de volgende redenen: 

1. Niet eens twintig jaar geleden heeft dezelfde familie Rooms een brug geplaatst om het terrein met de nieuw 
gebouwde woning met huidig adres Kasteeldreef 26 te kunnen ontsluiten. Deze brug vormt sindsdien een 
stijlbreuk in één van de mooiste panorama's van Belsele en in één van de mooiste wandelzones langs de 
Belselebeek in Belsele.  

2. De nieuwe brug waarvoor de machtiging gevraagd wordt heeft tot doel een schuur behorend bij de woning 
met adres Vijverstraat 2 om te vormen tot een nieuwe woning met een nieuw adres: Kasteelstraat 28.  

3. De nieuwe brug waarvoor de machtiging gevraagd wordt, zou in dezelfde stijl uitgevoerd worden als de 
brug van Kasteelstraat 26. Binnen een periode van 20 jaar wordt dus een machtiging gevraagd om een 
verstoring in dit waardevol beekgebied, dat eeuwen lang ongerept is gebleven, nog eens te herhalen.  

4. De machtiging vraagt een deel van de Belselebeek te overbruggen en dus een deel van de publieke ruimte te 
gebruiken om een extra vastgoed te kunnen realiseren.  

5. Als de bestaande schuur wordt omgevormd tot een woning, zal deze woning heel dicht bij de Belselebeek, 
waterloop 1234, komen te liggen.  

Als de wet zou toestaan de schuur om te vormen tot een woning en deze woning te ontsluiten via de Kasteeldreef, 
dan vragen wij dat de woningen van Kasteeldreef 26 en Kasteeldreef 28 zouden ontsloten worden via één 
gemeenschappelijke brug die architecturaal beter aasluit bij de historische site aan de andere kant van de 
Kasteeldreef: het vroegere bischoppelijk kasteel domein.  
 
Namens de werkgroep Water van de Dorpsraad van Belsele,  
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