
 

 
Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas 
Tel. 03 778 30 00 – info@sint-niklaas.be 
www.sint-niklaas.be 

 

Van: Jef Maes jef.maes@sint-niklaas.be 
Verzonden: zaterdag 2 mei 2020 12:07 
Aan: Wout De Meester; Algemeen directeur; Bestuursadministratie 
CC: XX 
Onderwerp: Trage wegen in Puivelde niet vrij toegankelijk 
Bijlagen: Bijlage 1.2.jpg; Bijlage 2.1.jpg; Bijlage 1.1.jpg; Bijlage 2.2.jpg 

Geachte schepen, 

Eind januari stuurde een inwoner van Belsele onderstaande mail ivm. twee trage wegen in 
Puivelde naar info@sint-niklaas.be . 

Tot vandaag heeft de betrokken inwoner nog geen antwoord ontvangen. 

Daarom wil ik u, als schepen van trage wegen, een paar vragen voorleggen, gezien in deze 
corona-tijden de trage wegen aan belang winnen.  

• kunt u laten nakijken of de vaststellingen van de betrokken bewoner kloppen? 
• Als deze vaststellingen kloppen, is het dan mogelijk om de twee vermelde wegen 

open te stellen voor het publiek? Mocht dit niet mogelijk zijn, kunt u mij dan laten 
weten waarom niet. 

Dank bij voorbaat. 

Met vriendelijke groeten, 

 

Jef Maes 

Raadslid 
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Van: XX 
Verzonden: Maandag 27 januari 2020 11:51 
Aan: info@sint-niklaas.be <info@sint-niklaas.be> 
CC: jef maes  
Onderwerp: trage wegen in Puivelde niet vrij toegankelijk  

Beste,  

Naar aanleiding van de zaak in Aarschot ben ik dit weekend op de website tragewegen.be 
uitgekomen. Omdat ik vaak loop en fiets op de trage wegen in Puivelde vond ik al direct twee 
wegjes op de website die niet zomaar vrij toegankelijk zijn. Hier volgt een beschrijving van de 
betreffende wegen: 

1) een wegje dat loopt tussen de Gouden Leeuwstraat en de Kleemstraat. Deze begint in de Gouden 
Leeuwstraat aan de 'Stal de Gouden Leeuw', ik vermoed Gouden Leeuwstraat 36. Daar staat echter 
een hek geplaatst met een bordje 'Gevaarlijke hond' op. Dus zelfs als het hek altijd los zou zijn (wat 
ik betwijfel) is dit behoorlijk afschrikkend, een bordje van 'Gevaarlijke hond' plaatsen is eigenlijk zo 
goed als de weg afsluiten. Een screenshot van Google Streetview vindt u in bijlage 1.1. 

In bijlage 1.2. vindt u een screenshot van Tragewegen.be, daarop heb ik de weg in geel aangeduid 
en de plaats van het hek is in rood omcirkeld. 

2) op een wegje tussen de Eikenlaan en de Bosstraat staat een hek geplaatst met daarop een bordje 
met 'Private weg' op, in de bijlage 2.1. vindt u een foto door mezelf genomen. In de Bosstraat heb 
ik ook gezocht naar de weg en kon ik hem niet direct vinden. Ook van die in de Eikenlaan ben ik 
niet helemaal zeker dat het deze weg is, maar het leek me de enige optie in de buurt. 

De screenshot van tragewegen.be met de weg in geel gemarkeerd vindt u in bijlage 2.2. 

wil u dit nakijken en indien mijn vaststellingen kloppen de wegen terug open maken? 

 

bedankt 

XX 
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Sint-Niklaas

Dovy Baetens

dienst plannen en ontwikkelen

deskundige patrimonium en landbouw
03 778 52 61
'dovy.b aete n s @ s i nt- n i klaos.be

07-05-2020

uw kenmerk

De heer Jef Maes

gemeenteraadsLid

Breedstraat L43

9100 Sint-Niktaas

ons kenmerk
PLB/C- 200s.89 6.926.7 36/200-02/229

bijtagen
adviesnota
wensetijkheidskaart

Trage wegen Puivelde

Geacht raadsLid,

ln het kader van uw vraag betreffende niet toegankeLijke trage wegen in Puivelde kunnen wij u

het voLgende meedeLen

Het betreft in beide gevatten feitelijke trage wegen die niet zijn opgenomen in de atlas der
buurtwegen en geen openbaar karakter hebben. Het klopt dus dat ze privaat zijn.

De aanduiding van trage wegen op de website wnrw.tragewegen.be is geen juridische basis voor
het feit of een aangeduide wegeL op deze website aI dan niet openbaar publiek toeganketijk is.

ln de adviesnota en op de wensel.ijkheidskaart van het trage wegenptan Belsele werd de wegeL
tussen de Gouden Leeuwstraat en de Kleemstraat aangeduid aLs f]-00. Ats advies werd
opgenomen te onderzoeken of deze verbinding kan bestendigd worden.

De wegettussen de Eikentaan en de Bosstraat is in de adviesnota en op de wenseLijkheidskaart
van het trage wegenplan Belsele aangeduid aLs f40. Hierbij werd als advies gesteld om deze:
verdwenen weg te laten zoa[s hij is.

ALs bijLage bezorgen wij u de adviesnota en de wenselijkheidskaart.

De Lijst met acties die in het trage wegenplan zijn opgenomen geven een gewenste situatie
weer, niet de huidige. Het is aan de stad om te beslissen welke acties zij wenst uit te voeren of
te laten onderzoeken. Er wordt prioriteit gegeven aan trage wegen die opgenomen zijn in de

atlas der buurtwegen en waarbij de stad een juridische grond heeft. Daarnaast zal. de stad bij
het uitwerken van de acties rekening houden met het realiseren van wandetlussen waarbij een
samenhangend geheel van recreatieve trage wegen wordt gereatiseerd. Hiervoor dient er een

analyse gemaakt te worden van de bestaande trage wegenplannen.

Grote Markt 1 - 9100 Sint-Niklaas
TeLAS 778 30 00 - info@sint-niklaas.be
www.sint-niktaas.be
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Sint-Niklaas

Sinds 1 september 2019 is het decreet gemeentewegen van 3 mei 20L9 in voege getreden. Het

decreet bepaaLt één juridisch statuutvooiaLl.e wegen in beheervan de gemeente. ln het decreet

is voorzien dat grondstroken waarvan met enig middel van recht bewezen wordt dat ze

gedurende de voorbije dertig jaar door het pubtiek werden gebruikt, in aanmerking kunnen

komen als gemeenteweg. Dit gebruik dient ongestoord en ondubbelzinnig te zijn. De stad kan

hiervoor zeLf het initiatief nemen of iedereen die wenst kan een verzoeksc_hrift indienen bij de

voorzitter van de gemeenteraad of het colLege van burgemeester en schepenen. Dat

verzoekschrift wordt schriftel.ijk ingediend, en bevat een toeLichting en de nodige

bewijsmiddelen over het dertigjarige gebruik door het publ.iek.

Aangezien het hier over private wegels gaat en deze afgesloten zijn met een hek of waarbij een

bordje 'private weg' staat en het feit dat de stad in deze wegets nooit enig beheer of onderhoud

heeft uitgevoerd waaruit zou afgeLeid kunnen worden dat deze wegeLs een openbaar karakte'i

hebben, is er echter geen sprake van een dertigjarig ongestoord en ondubbel.zinnig gebruik

door het publ.iek en zal het moeiLijk zijn dit te bewijzen.

Rekening houdende met bovenstaande zaken heeft de stad dus geen juridische grond om de

opening van deze wegels af te dwingen. Voor wegel f40 zal, de stad geen verdere stappen

ondernemen getet op het advies in het trage wegenplan om deze verdwenen weg te laten zoals

hij is. Voor weget f100 is de enige mogelijkheid dat de stad de betrokken eigenaars zou

contacteren en trachten te onderhandeLen. Dit dossier is momenteel geen prioriteit voor de stad

zoats hierboven reeds aangehaaLd.

ln het kader van de verschillende trage wegenplannen die opgemaakt werden voor de

verschitlende deelgemeenten heeft de stad per deeLgemeente reeds een aantaI dossiers

opgestart om te laten onderzoeken of een heropening mogelijk is. De procedure hiervoor is

intensief en neemt veel. tijd in besl.ag aangezien er veel eigenaars gecontacteerd moeten

worden en er in veel gevaLl.en meestaI bezwaren worden ingediend met aanslepende

rechtsprocedures a[s gevotg. Het is aangewezen eerst deze dossiers af te werken voorateer

nieuwe dossiers op te starten.

De stad heeft actief promotie gevoerd rond trage wegen die openbaar toegankeLijk zijn. Een

overzicht van de verschiLl"ende brochures die we de afgeLopen jaren hebben uitgegeven is te

vinden op: https'.//www.ontdeksintnik[aas.be/nt/zien-en-doen/fietsen-en-wande[qnlwandelen-
[a ngs-trage-wegen

Hopende u hiermee van dienst te zijn

Hoogachtend

Namens het cottege van burgemee

o n Verhulst Lieven Dehandschutter
burgemeesteratgemeen directeur schepen

eester



  

 

Focus op trage wegen in Belsele 

Adviesnota 

 
Deze adviesnota en de bijhorende kaart zijn een onderdeel van het tragewegenproject van de Stad Sint-
Niklaas en Trage Wegen vzw.  Ze krijgen hiervoor de steun van de provincie Oost-Vlaanderen. 
 
Deze nota geeft de beknopte lijst met aanbevelingen en suggesties voortvloeiend uit de rondvraag en het 
overleg rond het trage wegennetwerk in Belsele.  De daarin geformuleerde opmerkingen kan u in detail 
terugvinden in de verslaggeving van de rondvraag en evaluatieavond. 
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Verslaggeving rondvraag 
en syntheseavond 

Adviesnota Analyse terreinsituatie en 
gemeentelijk 
beleidskader 

Tragewegenplan  

 
 

Inhoud 
 
De adviesnota bestaat uit een tabel die een detailoverzicht geeft van de geformuleerde adviezen per weg.  
De adviezen zijn vertaald naar codes om ze op die manier makkelijk te kunnen  categoriseren, 
structureren en filteren.  Een legende met verduidelijking van de codes vindt u in bijlage.   
 
Daarnaast vindt u een overzicht van alle wegen die thuis horen onder een bepaalde categorie. Op die 
manier hebt u een duidelijk overzicht van de te nemen maatregelen per weg en kan de gemeente 
gemakkelijk aan de slag met de geformuleerde adviezen.  

 

1. Legende ........................................................................................................................................... 2 

2. Prioritair ........................................................................................................................................... 3 

3. Geadviseerde maatregelen ............................................................................................................. 4 

3.1. Geen ingrepen ......................................................................................................................... 4 

3.2. Aanleggen-verleggen ............................................................................................................... 5 

3.3. Tracé grondig herstellen .......................................................................................................... 5 

3.4. Gebruikersregulering ............................................................................................................... 6 

3.5. Comfort verhogen en opwaarderen wegbedding ................................................................... 7 

3.6. Randmaatregelen .................................................................................................................... 8 

3.7. Afschaffen ................................................................................................................................ 8 

4. Detailoverzicht................................................................................................................................. 9 

 
 
 

Opmerking 
 
Bij voet- en buurtwegen die  in de Atlas der Buurtwegen zijn opgenomen en die niet gewijzigd of 
afgeschaft zijn (vb. door afschaffingsbesluit of ruilverkaveling), staat in het detailoverzicht hun 
nummering uit  die atlas vermeld (Cxx = buurtweg/chemin, Sxx = voetweg/sentier). Dit zijn officiële 
voet- en buurtwegen.  
 
Let wel: ook voetwegen die niet zijn opgenomen in de Atlas der Buurtwegen zijn vaak openbaar. Meer 
bepaald de: 
 

 feitelijke buurtwegen: voetwegen die gedurende minstens dertig jaar voortdurend en 
ongebroken, openbaar en niet dubbelzinnig werden gebruikt, waardoor het publiek het recht van 
openbare doorgang heeft verkregen: 

 openbaar gebruikte wegen: voetwegen die gedurende minder dan dertig jaar voortdurend en 
ongebroken, openbaar en niet dubbelzinnig werden gebruikt.  Het  verschil met de feitelijke 
buurtwegen  is dat het recht van openbare doorgang verdwijnt van zodra het publiek gebruik 
wegvalt. De bestemming hangt dus samen met het gebruik. Dit is niet het geval met feitelijke 
buurtwegen. 

 
Dus ook feitelijke buurtwegen en openbaar gebruikte wegen zijn toegankelijk en de gemeente heeft de 
plicht ze te onderhouden.   
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1. Legende 
1.1. Codes Advies 

10  Geen ingrepen 

 11 Bestaande weg laten zoals hij is 

 12 Verdwenen weg laten zoals hij is 

   

20  Aanleggen – verleggen 

 21 Creatie nieuwe verbinding, verlenging 

 22 Verlegging tracé 

 23 Erkennen nieuwe buurtweg 

   

30  Tracé grondig herstellen 

 31 Terug openmaken: grondig snoeien en maaien 

 32 Terug openmaken: optreden tegen inname (bv. tuin, akker…) 

 33 Misleidend privaatkarakter wegnemen (bv. hek, bordje privaat…) 

   

40  Gebruikersregulering 

 41 Opleggen gebruikersbeperking voor gemotoriseerd verkeer 

 42 Opleggen gebruikersbeperking voor traag verkeer 

 43 Opsplitsen wegdek voor verschillende gebruikers 

 44 Situatie aanpassen aan feitelijk gebruik (bv: fietsverbod opheffen) 

   

50  Comfort verhogen en opwaarderen wegbedding 

 51 Heraanleg bedding (bv. verharden, ontharden, infrezen, knuppelpad…) 

 52 Regelmatig onderhoud voorzien (bv. opnemen in planning groendienst) 

 53 Kleine herstellingen aan de bedding (bv. putten vullen, tegel bijleggen…) 

 54 Toegang verbeteren (bv. breedte optimaliseren, borduren verlagen…) 

 55 Aanpassen voor rolstoelgebruikers 

   

 
 

 

 

60  Randmaatregels 

 61 Verfraaiingen (bv. zitbankjes, vuilnisbakken, infobord…) 

 62 Toegangsbeperking (bv. voetgangers- fiets of tracétorsluis, veerooster…) 

 63 Veiligheid verbeteren (bv. spiegel, zebrapad, snelheidsremmer…) 

 64 Herkenning vergroten (bv. (straat)naambordjes…) 

 65 Ecologische ingrepen (bv. aanplantingen, verruiging berm…) 

 66 Zwerfvuil verwijderen 

 67 gracht kuisen 

   

70  Afschaffen 

 71 Buurtweg definitief afschaffen 

   

 
1.2. Codes Draagvlak 

 1 Prioritair, uitvoering op korte termijn 

 2 Belangrijk, uitvoering op middellange termijn 

 3 Controverse: geen compromis mogelijk 

 4 Onderzoek nodig, uitvoering op lange termijn 
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2. Prioritair 
 
Hieronder vindt u een overzicht van unanieme adviezen of suggesties die door het merendeel van de 
bevraagden als belangrijk aangegeven werden.  Bij het opstellen van prioriteiten kan u zich baseren op 
deze tabel.   
 
In combinatie met de categorieën 40 (gebruikersregulering), 50 (comfort verhogen en opwaarderen 
wegbedding) en 60 (randmaatregelen) krijgt u maatregelen die onmiddellijk uitvoerbaar zijn.  

 
nr weg omschrijving advies 1 advies 2 

c29 beter onderhoud 52   

f37 regelmatiger onderhouden en een naambordje aanbrengen 52 64 

f42 breedte optimaliseren: prikkeldraad is hinderlijk 54   

f44 boordstenen verlagen 54   

f45 boordstenen verlagen 54   

f47 beter onderhoud 52   

f48 bord 'doodlopende straat' vervangen door 'dooRlopende 
straat' 

44   

f5 verbinding met s64 herstellen 32   

f61 boordstenen verlagen 54   

f7 wateroverlast aanpakken en heraanleggen bedding 51   

s33 beter onderhoud 52   

s41 herstel is wenselijk, geeft toegang vanuit het centrum naar de 
bosrijke buitengebieden van Belsele 

32   

s43 bord 'doodlopende straat' vervangen door 'dooRlopende 
straat' 

44   

s45 verbinding met de Groenstraat herstellen 32   

s50 terug open maken op middellange termijn 32   

s52 breedte optimaliseren: te scherpe bochten en prikkeldraad is 
hinderlijk 

52   

s53 beter onderhoud 52   

s55 haag snoeien 54   

s56 openstellen verbinding 32   

s63 knuppelpad herstellen 52   

s64 breedte van de weg optimaliseren 54   
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3. Geadviseerde maatregelen 
3.1. Geen ingrepen 

 
Over deze wegen, zowel toegankelijke (11) als ontoegankelijke (12), is men tevreden over de huidige 
situatie.  Er hoeven op korte termijn geen (extra) acties ondernomen te worden. 
 

10  Geen ingrepen 

 11 Bestaande weg laten zoals hij is 

 12 Verdwenen weg laten zoals hij is 

 
 

nr weg omschrijving advies 1 

c17 bestaande toestand behouden 11 

c66 bestaande toestand behouden 11 

c67 bestaande toestand behouden 11 

f10 laten zoals het is.  Er is een alternatief aan de overkant, op grondgebied Sint 
Gillis Waas 

11 

f12 bestaande toestand laten zoals hij is 11 

f13 bestaande toestand laten zoals hij is 11 

f15 bestaande toestand laten zoals hij is 11 

f17 bestaande toestand laten zoals hij is 11 

f18 bestaande toestand laten zoals hij is 11 

f2 bestaande toestand laten zoals hij is 11 

f23 bestaande toestand laten zoals hij is 11 

f24 bestaande toestand laten zoals hij is 11 

f25 bestaande toestand laten zoals hij is 11 

f27 bestaande toestand laten zoals hij is 11 

f28 bestaande toestand laten zoals hij is 11 

f29 bestaande toestand laten zoals hij is 11 

f30 bestaande toestand laten zoals hij is 11 

f31 bestaande toestand laten zoals hij is 11 

f32 bestaande toestand laten zoals hij is 11 

f33 bestaande toestand laten zoals hij is 11 

f34 bestaande toestand laten zoals hij is 11 

f38 bestaande toestand laten zoals hij is 11 

f39 bestaande toestand laten zoals hij is 11 

f40 bestaande toestand behouden zoals hij is 12 

f43 bestaande toestand laten zoals hij is 11 

f53 bestaande toestand behouden zoals hij is 11 

f54 bestaande toestand behouden zoals hij is 11 

f55 bestaande toestand behouden zoals hij is 11 

f56 bestaande toestand behouden zoals hij is 11 

f57 bestaande toestand behouden zoals hij is 11 

f58 bestaande toestand behouden zoals hij is 11 
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nr weg omschrijving advies 1 

f62 bestaande toestand behouden zoals hij is 11 

f63 bestaande toestand behouden zoals hij is 11 

s34 hoeft niet hersteld te worden, behalve het stukje dat f5 verbindt met s64 12 

s35 bestaande toestand behouden zoals hij is 11 

s37 bestaande toestand laten zoals hij is 12 

s38 bestaande toestand laten zoals hij is 11 

s40 bestaande toestand laten zoals hij is 12 

s40 bestaande toestand laten zoals hij is 11 

s44 bestaande toestand (van het resterende stukje sentier) laten zoals het is 11 

s47 heeft op dit moment geen interessante perspectieven 12 

s60 verdwenen weg laten zoals hij is, kan eventueel afgeschaft worden 12 

s61 verdwenen weg laten zoals hij is, kan eventueel afgeschaft worden 12 

s62 verdwenen weg laten zoals hij is, kan eventueel afgeschaft worden 12 

 
3.2. Aanleggen-verleggen 

 
20  Aanleggen – verleggen 

 21 Creatie nieuwe verbinding, verlenging 

 22 Verlegging tracé 

 23 Erkennen nieuwe buurtweg 

 
nr weg omschrijving advies 1 advies 2 draagvlak 

s36 N70 verbinden met de Weverstraat en J Van 
Eyckpark 

32 52 2 

 

 
3.3. Tracé grondig herstellen 

 
In deze categorie zijn alle wegen ontoegankelijk, hetzij door verwaarlozing, inname of ontradende 
inrichting (hek, bord privaat, …). 

 
30  Tracé grondig herstellen 

 31 Terug openmaken: grondig snoeien en maaien 

 32 Terug openmaken: optreden tegen inname (bv. tuin, akker…) 

 33 Misleidend privaatkarakter wegnemen (bv. hek, bordje privaat…) 

 
nr weg omschrijving advies 1 advies 2 draagvlak 

c31 onderzoek naar heropenstelling verbinding Populierenwijk 
met Eekhoek via s59 

32   4 

f3 verbinding herstellen als verkeersveilig alternatief voor de 
Kleemstraat 

32   2 

f5 verbinding met s64 herstellen 32   1 

s39 zuidelijk deel interessant als alternatieve 
wandelverbinding voor de fietsostrade langs de spoorweg 

32   4 
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nr weg omschrijving advies 1 advies 2 draagvlak 

s41 herstel is wenselijk, geeft toegang vanuit het centrum naar 
de bosrijke buitengebieden van Belsele 

32   1 

s42 interessante oost-west verbinding die het centrum van de 
stad verbindt met de buitengebieden.  Tussen Hoge 
Bokstraat en f38 herplaatsen van brugje 

31 32 1 

s45 verbinding met de Groenstraat herstellen 32   1 

s48 aansluiting voorzien met pad aan de noordzijde van de 
beek 

32 33 2 

s49 aansluiting voorzien met pad aan de noordzijde van de 
beek 

32 33 2 

s50 terug open maken op middellange termijn 32   1 

s51 terug open maken op korte termijn 32   2 

s54 herstel van deze verbinding onderzoeken 32   4 

s56 openstellen verbinding 32   1 

s59 onderzoek naar heropenstelling verbinding Populierenwijk 
met Eekhoek via c31 en s35 

32   4 

 
3.4. Gebruikersregulering 

 
40  Gebruikersregulering 

 41 Opleggen gebruikersbeperking voor gemotoriseerd verkeer 

 42 Opleggen gebruikersbeperking voor traag verkeer 

 43 Opsplitsen wegdek voor verschillende gebruikers 

 44 Situatie aanpassen aan feitelijk gebruik (bv: fietsverbod opheffen) 

 
nr weg omschrijving advies 1 advies 2 draagvlak 

f48 bord 'doodlopende straat' vervangen door 'dooRlopende 
straat' 

44   1 

s43 bord 'doodlopende straat' vervangen door 'dooRlopende 
straat' 

44   1 

 

Algemene bemerking: 

Oneigenlijk geplaatste borden in de trant van ‘privaat’, ‘verboden toegang’, enz ontmoedigen het gebruik 
van officie le buurt- en voetwegen.  Hiervoor zou een gestandaardiseerde aanpak moeten komen om deze 
te laten aanpassen/verwijderen. 
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3.5. Comfort verhogen en opwaarderen wegbedding 

 
50  Comfort verhogen en opwaarderen wegbedding 

 51 Heraanleg bedding (bv. verharden, ontharden, infrezen, knuppelpad…) 

 52 Regelmatig onderhoud voorzien (bv. opnemen in planning groendienst) 

 53 Kleine herstellingen aan de bedding (bv. putten vullen, tegel bijleggen…) 

 54 Toegang verbeteren (bv. breedte optimaliseren, borduren verlagen…) 

 55 Aanpassen voor rolstoelgebruikers 

 
nr weg omschrijving advies 1 advies 2 draagvlak 

c29 beter onderhoud 52   1 

f1 toegang optimaliseren door verwijderen van barrièr ter 
hoogte van de Koutermolenstraat.  Paaltjes verder uit elkaar 
zetten zodat ook fietskarren makkelijker kunnen passeren. 

52   2 

f37 regelmatiger onderhouden en een naambordje aanbrengen 52 64 1 

f41 beter onderhouden en onderzoeken of de weg kan verbreed 
worden voor ruiters 

52 54  2 

f42 breedte optimaliseren: prikkeldraad is hinderlijk 54   1 

f44 boordstenen verlagen 54   1 

f45 boordstenen verlagen 54   1 

f47 beter onderhoud 52   1 

f61 boordstenen verlagen 54   1 

f7 wateroverlast aanpakken en heraanleggen bedding 51   1 

s33 beter onderhoud 52   1 

s36 N70 verbinden met de Weverstraat en J Van Eyckpark 32 52 2 

s43 onderzoeken of de paaltjes kunnen vervangen worden door 
tractorsluis, zodat landbouwer niet kilometers moet omrijden 
om zijn landerijen te bereiken. Noordelijk deel ook 
toegankelijk maken voor fietsers 

54 52 2 

s52 breedte optimaliseren: te scherpe bochten en prikkeldraad is 
hinderlijk 

52   1 

s53 beter onderhoud 52   1 

s55 haag snoeien 54   1 

s63 knuppelpad herstellen 52   1 

s64 breedte van de weg optimaliseren 54   1 
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3.6. Randmaatregelen 

 
60  Randmaatregels 

 61 Verfraaiingen (bv. zitbankjes, vuilnisbakken, infobord…) 

 62 Toegangsbeperking (bv. voetgangers- fiets of tracétorsluis, veerooster…) 

 63 Veiligheid verbeteren (bv. spiegel, zebrapad, snelheidsremmer…) 

 64 Herkenning vergroten (bv. (straat)naambordjes…) 

 65 Ecologische ingrepen (bv. aanplantingen, verruiging berm…) 

 66 Zwerfvuil verwijderen 

 
nr weg omschrijving advies 1 advies 2 draagvlak 

f100 onderzoeken of deze verbinding kan bestendigd worden 64   2 

f37 regelmatiger onderhouden en een naambordje aanbrengen 52 64 1 

 
3.7. Afschaffen 

 
70  Afschaffen 

 71 Buurtweg definitief afschaffen 

 

Vanuit de Boerenbond (zie bijlage bij het verslag en de algemene opmerkingen) wordt aangegeven dat 
iedere – verdwenen – weg die geen potentieel functioneel gebruik kent, dient afgeschaft te worden.   

Aangezien deze denkoefening breder gaat dan enkel de functionele verbindingen (zie hiervoor de 
presentatie op de infoavond van 5 juli) wordt hun bedenking meegenomen in de ganse oefening.  Als blijkt 
– na een volledige inventarisatie en evaluatie – dat er buurtwegen niet meer interessant zijn voor om het 
even welke functie, dat deze dan eventueel kunnen afgeschaft worden. 

 

In een paar gevallen is de situatie zodanig gewijzigd dat de functie van de oorspronkele voetwegen 
overgenomen is door recentere trage wegen, met name in de Molenwijk.  Daar is een nieuw netwerk 
ontstaan die de oude verbindingen vervangt. 

 

s57 bestaande toestand regulariseren 71 

s58 bestaande toestand regulariseren 71 
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4. Detailoverzicht 
 
nr weg omschrijving advies 1 advies 2 draagvlak 

c17 bestaande toestand behouden 11     

c29 beter onderhoud 52   1 

c31 onderzoek naar heropenstelling verbinding Populierenwijk met Eekhoek via s59 32   4 

c66 bestaande toestand behouden 11     

c67 bestaande toestand behouden 11     

c9 bestaande toestand behouden       

f1 toegang optimaliseren door verwijderen van barrièr ter hoogte van de Koutermolenstraat.  Paaltjes verder uit 
elkaar zetten zodat ook fietskarren makkelijker kunnen passeren. 

52   2 

f10 laten zoals het is.  Er is een alternatief aan de overkant, op grondgebied Sint Gillis Waas 11     

f17 bestaande toestand laten zoals hij is 11   

f18 bestaande toestand laten zoals hij is 11   

f100 onderzoeken of deze verbinding kan bestendigd worden 64   2 

f12 bestaande toestand laten zoals hij is 11     

f13 bestaande toestand laten zoals hij is 11     

f15 bestaande toestand laten zoals hij is 11     

f2 bestaande toestand laten zoals hij is 11     

f23 bestaande toestand laten zoals hij is 11   

f24 bestaande toestand laten zoals hij is 11   

f25 bestaande toestand laten zoals hij is 11   

f27 bestaande toestand laten zoals hij is 11   

f28 bestaande toestand laten zoals hij is 11     

f29 bestaande toestand laten zoals hij is 11     

f3 verbinding herstellen als verkeersveilig alternatief voor de kleemstraat 32   2 

f30 bestaande toestand laten zoals hij is 11     
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nr weg omschrijving advies 1 advies 2 draagvlak 

f31 bestaande toestand laten zoals hij is 11     

f32 bestaande toestand laten zoals hij is 11     

f33 bestaande toestand laten zoals hij is 11     

f34 bestaande toestand laten zoals hij is 11     

f37 regelmatiger onderhouden en een naambordje aanbrengen 52 64 1 

f38 bestaande toestand laten zoals hij is 11     

f39 bestaande toestand behouden zoals hij is 12     

f40 bestaande toestand behouden zoals hij is 12     

f41 beter onderhouden en onderzoeken of de weg kan verbreed worden voor ruiters 52 54  2 

f42 breedte optimaliseren: prikkeldraad is hinderlijk 54   1 

f43 bestaande toestand laten zoals hij is 11     

f44 boordstenen verlagen 54   1 

f45 boordstenen verlagen 54   1 

f47 beter onderhoud 52   1 

f48 bord 'doodlopende straat' vervangen door 'dooRlopende straat' 44   1 

f5 verbinding met s64 herstellen 32   1 

f53 bestaande toestand behouden zoals hij is 11     

f54 bestaande toestand behouden zoals hij is 11     

f55 bestaande toestand behouden zoals hij is 11     

f56 bestaande toestand behouden zoals hij is 11     

f57 bestaande toestand behouden zoals hij is 11     

f58 bestaande toestand behouden zoals hij is 11     

f61 boordstenen verlagen 54   1 

f62 bestaande toestand behouden zoals hij is 11   

f63 bestaande toestand behouden zoals hij is 11   

f7 wateroverlast aanpakken en heraanleggen bedding 51   1 

s33 beter onderhoud 52   1 
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nr weg omschrijving advies 1 advies 2 draagvlak 

s34 hoeft niet hersteld te worden, behalve het stukje dat f5 verbindt met s64 12     

s35 bestaande toestand behouden zoals hij is 11     

s36 N70 verbinden met de Weverstraat en J Van Eyckpark 32 52 2 

s37 bestaande toestand laten zoals hij is 12     

s38 bestaande toestand laten zoals hij is 12     

s39 zuidelijk deel interessant als alternatieve wandelverbinding voor de fietsostrade langs de spoorweg 32   4 

s40 bestaande toestand laten zoals hij is 12     

s40 bestaande toestand laten zoals hij is 11     

s41 herstel is wenselijk, geeft toegang vanuit het centrum naar de bosrijke buitengebieden van Belsele 32   1 

s42 interessante oost-west verbinding die het centrum van de stad verbindt met de buitengebieden.  Tussen Hoge 
Bokstraat en f38 herplaatsen van brugje 

31 32 1 

s43 bord 'doodlopende straat' vervangen door 'dooRlopende straat' 44   1 

s43 onderzoeken of de paaltjes kunnen vervangen worden door tractorsluis, zodat landbouwer niet kilometers 
moet omrijden om zijn landerijen te bereiken. Noordelijk deel ook toegankelijk maken voor fietsers 

54 52 2 

s44 bestaande toestand (van het resterende stukje sentier) laten zoals het is 11     

s45 verbinding met de Groenstraat herstellen 32   1 

s47 heeft op dit moment geen interessante perspectieven 12     

s48 aansluiting voorzien met pad aan de noordzijde van de beek 32 33 2 

s49 aansluiting voorzien met pad aan de noordzijde van de beek 32 33 2 

s50 terug open maken op middellange termijn 32   1 

s51 terug open maken op korte termijn 32   2 

s52 breedte optimaliseren: te scherpe bochten en prikkeldraad is hinderlijk 52   1 

s53 beter onderhoud 52   1 

s54 herstel van deze verbinding onderzoeken 32   4 

s55 haag snoeien 54   1 

s56 openstellen verbinding 32   1 

s57 bestaande toestand regulariseren 71   

s58 bestaande toestand regulariseren 71   

s59 onderzoek naar heropenstelling verbinding Populierenwijk met Eekhoek via c31 en s35 32   4 
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nr weg omschrijving advies 1 advies 2 draagvlak 

s60 verdwenen weg laten zoals hij is, kan eventueel afgeschaft worden 12     

s61 verdwenen weg laten zoals hij is, kan eventueel afgeschaft worden 12     

s62 verdwenen weg laten zoals hij is, kan eventueel afgeschaft worden 12     

s63 knuppelpad herstellen 52   1 

s64 breedte van de weg optimaliseren 54   1 

 



Wenselijkheidskaart Belsele

Deze kaart werd opgemaakt in het kader van 'de herwaardering trage wegen in Belsele' 
en heeft geen juridische waarde. Ze vormt een momentopname en is gebaseerd op de 
gegevens die ons door de stad Sint-Niklaas en de Provincie Oost-Vlaanderen werden 
verstrekt. Deze kaart moet worden samengelezen met de adviesnota.
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