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Dorpsraad Belsele  
Secretariaat  
p.a. Isengrimlaan 21,  
9111 Belsele.  
e-mail: dorpsraad@belsele.be  
 
 

Aan het College van Burgemeester en Schepenen 
Grote Markt 1,  
9100 Sint-Niklaas. 

Belsele, 10 november 2003. 

 

Betreft: Opmerkingen op het 1ste ontwerp herinrichting Belseledorp  

Geachte burgemeester, geachte schepenen, 

De dorpsraad van Belsele deelt u graag de opmerkingen mee op het 1ste ontwerp voor de 
herinrichting van Belseledorp die het resultaat zijn van meerdere vergaderingen van de 
werkgroep herinrichting Belseledorp. 

  

1. Manier waarop deze opmerkingen tot stand gekomen zijn 
Op de startvergadering van de dorpsraad van 10 maart 2003 werd aan de aanwezigen gevraagd om voorstellen te 
doen voor agendapunten van volgende vergaderingen. De herinrichting van en de snelheidsbeperking in 
Belseledorp waren de onderwerpen die het meest als agendapunt werden voorgesteld. Tijdens de 
dorpsraadvergadering van 14 april 2003 is dan ook beslist een werkgroep op te richten om de herinrichting van 
Belseledorp verder te bespreken. Vergaderingen van deze werkgroep hebben plaats gehad op 29 april en 2 juni 
2003. In deze periode werd  duidelijk dat het stadsbestuur een studiebureau had aangesteld om een eerste 
ontwerp voor de herinrichting van Belseledorp te maken. Daarom  werden de vergaderingen van de werkgroep 
tijdelijk opgeschort tot de werkgroep over de plannen van dit 1ste ontwerp kon beschikken.  Dit 1ste ontwerp voor 
de herinrichting van Belseledorp  is door het stadsbestuur voorgesteld tijdens de dorpsraadvergadering van 8 
september 2003.  Op dit ontwerp zijn heel wat opmerkingen geformuleerd door verenigingen en door individuële 
burgers. Deze opmerkingen zijn uitvoerig besproken tijdens de vergaderingen van de werkgroep van 22 
september , 13 oktober  en  3 en 10 november 2003. Over de opmerkingen  die in deze brief vermeld worden is 
dan ook een ruime consensus gegroeid binnen de werkgroep. De dorpsraad schuift deze opmerkingen naar voor 
om tot een evenwichtiger herinrichting van Beleseledorp te komen.  

2. Bespreking van het 1ste ontwerp herinrichting Belseledorp zoals voorgesteld op 8 september 2003 
De werkgroep gaat volledig akkoord  met de doelstellingen, zoals geformuleerd in de presentatie: doorgaand 
verkeer ontraden, snelheid autoverkeer omlaag,  meer ruimte voor fietser en voetganger en een echt dorpsplein 
creëren. 

Volgens de presentatie zijn de krachtlijnen van het ontwerp voor het dorpsplein:  ruimte geven aan gemeentehuis 
en kerk, éénvormig plein door rasterstructuur, parkeerplaatsen beter ordenen, dorpsplein = evenementenplein, 
groene aankleding met bomen, ruimte voor gezellige terrassen. 

De werkgroep is minder gelukkig met de manier waarop deze doelstellingen en deze krachtlijnen zijn vertaald in 
de plannen van het 1ste ontwerp.  
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Zo is de werkgroep minder gelukkig over het voorgestelde verkeersconcept voor de kruispunten en de 
verkeerspoorten. Ter verduidelijking van de geschetste situaties zijn de windrichtingen N.-O.-Z.-W. toegevoegd.   

Kruispunt Huidige toestand 1ste ontwerp Alternatief van de 
werkgroep 

Rozenlaan(W.)-
Hulstendreef(Z.)-
Belseledorp(O.)-                  
Sint-Andriesstraat(N.)  

As Rozenlaan-Belseledorp 
is voorrangsweg. 

Nadelen:                              
1. Belseledorp wordt  
vanuit de Rozenlaan te snel 
ingereden.                         
2. Oversteken van 
Hulstendreef naar Sint-
Andriesstraat is gevaarlijk, 
vooral voor fietsers en 
voetgangers.    

As Rozenlaan-Hulstendreef 
heeft voorrang. 

Voordelen:                               
1. Snel rijden van Belsedorp 
naar Rozenlaan wordt 
ontmoedigd.  

Nadelen:                                  
1. Wagens uit Hulstendreef  die 
naar Rozenlaan rijden vormen 
gevaar voor overstekende 
fietsers en voetgangers in de 
Rozenlaan.                               
2. Het wordt moeilijk om 
vanuit de Belseledorp richting 
Sint-Andriesstraat af te slaan 
zowel voor wagens als voor 
fietsers.                  

Verkeersplateau.              
As Hulstendreef-Sint-
Andriesstraat heeft 
voorrang. 

Voordelen:             
1.Zowel het verkeer 
vanuit de Rozenlaan als 
vanuit Belseledorp moet 
stoppen: doorgaand 
verkeer wordt 
ontmoedigd.         
2.Fietsers en 
voetgangers kunnen 
Rozenlaan en 
Belseledorp veiliger 
oversteken.                     

Belseledorp(W.)-
Kerkstraat(N.)- 
Belseledorp(O.) 

As Belseledorp(W-O) is  
voorrangsweg. 

Nadelen:                               
1. Er wordt snel gereden 
over dit kruispunt.               
2. Het kruispunt is 
gevaarlijk voor fietsers die 
van Kerkstraat naar 
Belseledorp moeten of 
omgekeerd.                         
3. Verkeersregeling door 
een verkeersagent tijdens 
ochtendspits is noodzaak. 

As Belseledorp(W.)-
Kerkstraat(N.) heeft voorrang. 

Voordelen:                   
1.Wagens uit Belseledorp (O.) 
moeten stoppen: doorgaand 
verkeer wordt ontmoedigd. 

Nadelen:                      
1.Wagens uit Kerkstraat die 
naar Belseledorp(W.) rijden 
vormen gevaar voor 
overstekende voetgangers. 

Kruispunt wordt 
opgenomen in plein dat 
ook verkeersplateau 
vormt  

Voordelen:  
1.Pleininrichting moet  
voorrang voor 
voetgangers en fietsers 
afdwingen.      

 

Vijverstraat(Z.)-
Belseledorp(W.)-
Koutermolenstraat(N.)-
Belseledorp(O.) 

As Belseledorp(W-O) is 
voorrangsweg. 

 

Mits invoering van een 
verkeersremmend 
verkeersplateau, is een iets 
grotere groep (12 tegen 11 
voor het alternatief) van de 
werkgroep gewonnen voor 
deze regeling.  

As Vijverstraat(Z.)-
Belseledorp(O.) heeft voorrang. 

Voordelen:                  
1.Wagens uit Belseledorp (O.) 
moeten stoppen: doorgaand 
verkeer wordt ontmoedigd. 

Nadelen:                                  
1. Verkeer uit Belseledorp 
wordt naar Vijverstraat geleid 
maar Belseledorp(W.) is beter 
geschikt om verkeer naar N70 
te leiden.                  
2.Kruispunt wordt gevaarlijker 
voor overstekende fietsers en 
voetgangers. 

Verkeersplateau.              
As Vijverstraat(Z.)-
Koutermolenstraat(N.) 
heeft voorrang. 

Voordelen:              
1.Zowel het verkeer 
vanuit de 
Belseledorp(W.) als 
vanuit Belseledorp(O.) 
moet stoppen: 
doorgaand verkeer 
wordt  
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Voor het kruispunt Belseledorp-Kasteelstraat stelt de werkgroep voor dat wagens enkel nog mogen rijden van 
Belseledorp naar Kasteelstraat. Voor der kruispunten van Belseledorp met respectievelijk Eindestraat, 
Kasteelstraat en Molendreef vraagt de werkgroep deze kruispunten sterker visueel aan te benadrukken door 
aanbrengen van zebrapaden en speciale verlichting. Omdat deze kruispunten binnen een zone-30 liggen is een 
meerderheid van de werkgroep niet te vinden voor het inrichten van een verkeersplateau op deze kruispunten.  

De rechte rijbaan - met fietssuggestie stroken –  zoals voorzien op het 1ste ontwerp, doorklieft het dorpsplein: dit 
werkt onvoldoende snelheidsverlagend en maakt de pleinfunctie en de plaats van fietsers en voetgangers te 
ondergeschikt aan het doorgaand autoverkeer. 

Het dorpsplein  

De dorpsraad gaat akkoord met het principe van ruimte geven aan gemeentehuis en kerk, maar is niet gelukkig 
met het kunstmatig langgerekt plein van kerk tot gemeentehuis. Eén autoluw plein voor en gedeeltelijk naast de 
kerk van gevel-tot-gevel en één autovrij plein van gevel-tot-gevel bij het gemeentehuis vormen een eleganter 
alternatief om het monumentale karakter van deze gebouwen te accentueren. Het gebruik van een rasterstructuur 
om het dorpsplein één geheel te laten vormen en een link te leggen tussen de twee belangrijkste gebouwen van 
Belsele wordt geheel ongeloofwaardig gemaakt door de lange rechte onderbreking van de rasterstructuur door de 
rijbaan. Dergelijke inrichting kan ook moeilijk een snelheid van 30km/u afdwingen.  

Parkeerplaatsen in het dorp 

De dorpsraad gaat akkoord met het principe dat de parkeerplaatsen beter geordend worden, maar vindt dat er 
dicht bij de kerk meer parkeerplaatsen moeten behouden blijven. De dorpsraad juicht het handhaven van enkele 
parkeerplaatsen voor gehandicapten ter hoogte van het Hof van Belsele toe. Dat de onbezette parkeerplaatsen 
door hun vormgeving integraal deel zouden uitmaken van het dorpsplein klinkt mooi maar is een eerder 
theoretisch idee.  

Evenementen in het dorp 

De dorpsraad vindt het goed dat de ruimte voor de kerk zoveel mogelijk autovrij wordt,om er de voetganger 
centraal te stellen en plaats te bieden voor kleine evenementen. De dorpsraad vindt dat de organisatie van 
evenementen niet mag doorwegen op de inrichting van het dorp en vraagt zich af aan welke evenementen 
gedacht werd bij het intekenen van het “evenementenplein” naast de kerk.  

Groen in het dorp 

Er moet een groene aankleding komen, maar niet alleen met bomen. Zo worden de negen bomen die op het 1ste 
ontwerp voorzien zijn tussen Kerkstraat en de kerk als storend ervaren: ze onttrekken de voet van de kerktoren - 
gezien vanuit de Kerkstraat - aan het gezichtsveld. Drie à vier bomen op één rij dichter bij de terrassen kunnen 
een groen alternatief vormen omdat de kerktoren dan volledig zichtbaar blijft. De bestaande vrijheidsboom met 
de bank wordt omwille van de authenticiteit best als solitaire boom behouden. 

3. Visie van de dorpsraad  
In 1993 is een verkeerstelling uitgevoerd in Belsele door het Technisch Instituut Glorieux. Hierbij bleek dat het 
doorgaand verkeer 31% van het verkeer vertegenwoordigde tijdens het avondspitsuur. Sindsdien is het verkeer in 
en rond Belseledorp alleen maar toegenomen en zijn er door verschillende instanties al ettelijke plannen 
gemaakt. Ingrijpende maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid zijn evenwel tot nog toe uitgebleven. 
Om hierin verandering te brengen en tegelijkertijd een gescheiden rioolstelsel aan te leggen heeft het 
stadsbestuur van Sint-Niklaas op de begroting van 2004 een bedrag van 1.240.000 EUR gereserveerd voor de 
herinrichting van Belseledorp. 
 
De herinrichting van Belseledorp zal voor  lange tijd het uitzicht van Belsele bepalen. Belsele verdient dat deze 
herinrichting zeer doordacht wordt gerealiseerd met zo min mogelijk kosten. De dubbele riolering, 
voorzieningen voor water, elektriciteit, gas, telefoon en kabeldistributie moeten zeer zorgvuldig worden 
uitgevoerd zodat verdere onderhoudswerken geen littekens achterlaten in het straatbeeld.  
 
Voetgangers en fietsers moeten zich veiliger en gemakkelijker kunnen verplaatsen in de omgeving van 
Belseledorp. Dit wordt gerealiseerd door meer ruimte voor fietser en voetganger te scheppen, de snelheid van het 
autoverkeer te verlagen en doorgaand verkeer te ontraden. 
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Om doorgaand verkeer te ontraden en de snelheid van het autoverkeer te verlagen, stelt de dorpsraad volgende 
maatregelen voor:  

• Vanaf het rondpunt op de Tuinlaan moet doorgaand verkeer door Belseledorp ontraden worden. 

• Vanaf  het kruispunt van de N70 met Belseledorp wordt verkeer naar Belseledorp ontraden en vertraagd 
door herinrichting van dit  kruispunt.  Hierbij moet extra aandacht geschonken worden aan de veiligheid 
van overstekende fietsers en aan de snelheidsverlaging van het autoverkeer.  

• Op de as Belseledorp-Rozenlaan wordt de voorrangsregeling op alle kruispunten gewijzigd om 
doorgaand verkeer doorheen Belseledorp ondergeschikt te maken aan ringverkeer en het verkeer op de 
kruispunten trager en veiliger te maken. 

• Het gebied van Belsele begrensd tussen N70, Malpertuuslaan, Sint-Andriesstraat, Gavermolenstraat, 
spoorweg, Kleemstraat, Koutermolenstraat, Vijverstraat wordt zone-30 en verboden voor +3,5T. In 
deze zone wordt de snelheid van het autoverkeer ruim ondergeschikt gemaakt aan de veiligheid van 
fietsers en voetgangers. Door hun verblijffunctie en de aanwezigheid van scholen en een rusthuis 
worden Molendreef, Molenwijk en Kerkstraat (tussen Belseledorp en de spoorweg) opgenomen in het 
zone-30 gebied. Een algemene snelheidsverlaging moet ook jonge scholieren uitnodigen om veilig naar 
school te fietsen en moet de overige Belselenaren aanzetten om zich in Belsele met de fiets of te voet te 
verplaatsen in plaats van met de wagen. Minder wagens en meer fietsers doet ook de behoefte aan extra 
parkeerplaatsen afnemen. Het gebied Kasteeldreef, Hof van Belsele tot en met het plein voor de kerk 
wordt best ingericht als woonerf. 

De dorpsraad vindt het te kunstmatig om één dorpsplein te willen creëren: Eén autoluw plein voor de kerk en één 
autovrij plein – waarop de pomp tot haar recht komt - voor het gemeentehuis worden als alternatief naar voor 
geschoven. Tussen beide pleinen kunnen langs beide zijden van de weg zones voor (schuin) parkeren worden 
ingericht en is er voldoende ruimte voor een exclusieve strook voor fietsers tussen het voetpad en deze 
parkeerzones. De inrichting van deze parkeerzones zorgt voor een extra asverschuiving en werkt 
snelheidsremmend voor het autoverkeer. Een exclusieve strook voor fietsers maakt dat de fietser zich minder 
moet  verplaatsen tussen geparkeerde en parkerende wagens. Het begin en het einde van deze parkeerzones kan 
best afgebakend worden met een boom die geen gevaar vormt voor beschadiging van de geparkeerde wagens. 
Tussen de schuine parkeerstroken en het fietspad kunnen heersters of bloemen voor een groene toets zorgen. 
Dergelijke inrichting vormt ook geen obstakel voor de wielerwedstrijden die traditioneel jaarlijks georganiseerd 
worden. 

Voor het traject gemeentehuis –Hulstendreef is het gepresenteerde type-profiel allicht het best haalbare 
compromis om een evenwicht te vinden tussen trager en veiliger verkeer, voldoende parkeermogelijkheden en 
meer groen in het straatbeeld. De keuze van de gebruikte bomen of planten wordt best gemaakt in samenspraak 
met de bewoners. Ter hoogte van de Molendreef moet de veiligheid van overstekende fietsers en voetgangers 
kunnen verhoogd worden door hen een duidelijke plaats te bieden op een verkeersplateau.   

Door achter de kerk een uitrit te voorzien voor het terrein van het Parochiaal Centrum hoeft het verkeer dat dit 
terrein verlaat niet langer voor de kerk of via de Kasteeldreef rijden. Er wordt ook  de mogelijkheid voorzien om 
op termijn de functies van dit terrein beter te laten aansluiten bij de noden van de dorpsgemeenschap.  

4. Punten die best niet aan de aandacht ontsnappen 
 

Het onderliggend waterbeheersplan bij de plannen voor de herinrichting van Belseledorp moet ervoor zorgen dat 
er niet langer afvalwater in de lager gelegen waterlopen terecht komt.  

De Reinaertbank blijft op het dorpsplein onder een boom. Deze bank past in het historisch kader van het dorp en 
heeft maar zin als ze “bi belcele onder eenen boom” staat.  

Glascontainers – in de huidige vorm - horen niet thuis op een gezellig plein. Deze lokken in de zomer insecten en 
heel het jaar door vindt men glasscherven en ander afval in de omtrek.  
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De herinrichting van het dorp is een gepaste gelegenheid om een kunstenaar van eigen bodem te waarderen. De 
Klokkenlapper  van de geboren Belselenaar Koenraad Rossaert  zou niet misstaan in het dorp, maar dit geldt 
allicht ook voor werk van andere Belseelse kunstenaars.  

De oude dorpspomp terug stromend water geven kan voor figuurlijke en letterlijke verfrissing zorgen in het dorp. 

Enkele vaste plaatsten voor vlaggenmasten in het dorp zijn gewenst om te vermijden dat stenen moeten 
opgebroken worden om de nodige vlaggenmasten te kunnen plaatsen, zoals nu het geval is.  

De straatverlichting dient zo aangepast dat er ook bij nacht een sfeervol dorp ontstaat. 

De dorpsraad hoopt dat het stadsbestuur met deze opmerkingen rekening houdt bij het 
aanpassen van het 1ste ontwerp herinrichting Belseledorp en hoopt, zo mogelijk,  al een eerste 
reactie vanwege het stadsbestuur te mogen vernemen tijdens de hoorzitting van 17 november 
2003.  
De dorpsraad Belsele wil bij deze het stadsbestuur danken voor de constructieve sfeer waarin 
het debat tot nog toe is gevoerd en hoopt dat deze vorm van samenwerking in de toekomst 
kan bestendigd worden. 
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