
a Sint-Niklaas 
~ 

I llllll lllll lllll lllll llllll lllll lllll llll lllll lllll 111111111111111111 * 2 0 2 2 B E A O 4 3 0 8 * 

GEMEENTERAAD 
Zitting van 
Schriftelijke vraag 

Schriftelijke vraag van raadslid Christel Geerts: Reinheid van het openbaar 
domein te Belsele 

lndiener(s) 
Christel Geerts (Vooruit); 

Gericht aan 
Carl Hanssens; 

Bondige toelichting 
Beste, 
De laatste maanden ontvangen we heel wat klachten over de reinheid in Belsele . 
bvb 
dagen na de kermis lag er nog afval in het dorp 
klachten uit de nieuwe populierenwijk over het gebrekkige groenonderhoud 
klachten uit de bookmolenstraat over het niet onderhouden van de grachten 

Graag hadden we vernomen welke. onderhoudschema,s van toepassing zijn in belsele 
hoe strookt dit nog met de calculaties van de gebiedsgerichte werking 7 
wat is volgens de gebiedswerking de noodzakelijke personeelsbezetting? En hoe verhoudt dit· 
zich tot de praktijk? 
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Raadsl.id Christel Geerts
Shono Boeft
ove rh e i ds o pd ra chte n e n .a d m i n i stroti e
03 778 35 73

s h o no.ba ert@ s i nt- n i klaas.be

26-09-2022

uw kenmerk ons kenmerk
ovA/-//0413

biltagen

Antwoord.op uw schriftel,ijke vraag: reinheid van het openbaar domein in Belsele

Geacht raads[id
Geachte mevrouw Geerts

U stelde ons de volgende vraag:

De la$*te maanden ontvangen we heet wát ktachten over de reinheid in Betsete
bvb

dagen na de kermis tag er nog afval in tiet dorp
klachten uit de nieuwe populierenwijk over het gebrekkige groenonderhoud
klachten uit de bookmolenstraat over het niet onderhouden van de Erachten

Graag hadden we vernomen wetke onderhoudschema,s van toepassing zijn ln belsete
hoe strookt dit nog met de calculaties van de gebiedsgerichte werking 7

wat is volgens de gebiedswerking de noodzaketijke personeetsbezetting? Ên hoe verhoudt dit
zich tot de praktijk?

De opruim na de kermis isïtiitOpen in verschi[ende stappen. Er is een pl.oeg met veegwagen op
maandáfr een eerste opruim komen d.oen, maar niet al.[es kon uitgevoerd worden omdat nog
niet atte ruimte was vrijgemaakt. We hebben het vervoLg (wat niet voorzien was) maar op
woensdag kunnen inplannen waardoor de omgeving Langer dan normaal" minder proper is

bLijven Liggen.

Het groenbeheer in de nieuwe Poputierenwijk is anders dan in de oude Populierenwijk. De wijk
is ontworpen ats een groenei natuurtijk uitziende wijk met bloemenmengsels, witde zones met
grasrandbeheer, ... . Om de drie weken nemen we dit onderhoud op. Dit beheer wensen we aan
te houden.

Dit geeft op momenten een ietwat wiLder uitziende btik (zeker bij droogte), maar dit beheer
heeft ve[e voordeLen (extensiever beheer, ecologischer, bijenvriendetijk, ...) en het brengt de
natuur echt tot in de wijk. Het is onze intentie om ook in andere wijken (waar het kan) dit
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Het is voor de dienst BOD ook nog zoeken naar het juiste evenwicht: de bewoners moeten

uiteraard kunnen zien dat het'wiLdere'uitzicht echt gewil.d is zodat men niet het gevoel. krijgt
dat de stadsdienst het onderhoud vergeten is.

De bermen van de straten en van dp grachten worden in juni en in het najaar gemaaid. Deze

Laatste beurt is momenteel in uitvoering. We voLgen hier de timing van het bermdecreet.

De grachten zel.f zitten in een beheerssysteem waarbij elke straatgracht om de 3 of 4 jaar

gekuist wordt. Dit onderhoud is gericht op de lvaterafvoer: de gracht wordt gemaaid en het

overtol.l.ig stib wordt verwijderd. Het doel. is verstoppingen, en dus waterovertast, te vermijden,
het gaat bij deze ingrepen niet om een groenonderhoud. De straatgracht in de Bookmotenstraat

werd gekuist in 2018 en in 2021.

Deze bovenstaande onderhoudsprogramma's zijn niet bepaald in functie.van de bezetting van

de potyvalente wijk- of andere ploegen maar in functie van wat wij (of de wetgever (zie

bermdecreet) nodig achten.
En dit btijft ook de insteek:wat is er nodig (ook onderbouwd door de databank Obsurv) om per

locatie de gewenste beetdkwaliteit te halen. En dat vafieert van zone tot zone, afhanketijk van

de beeldkwal.iteit (hoog, midden, basis) en afhanketijk van het type groen (gaande van zeer

intensief tot zeer extensief).

Uiteraard, en gelukkig, is er een continue toename aan openbaar groen. De trend naar

extensiever en ecologischer beheer is ook hier een extra troef om de bijkomende
groenoppervl.aktes qua onderhoud te kunnen opvangen binnen de huidige werking. De komende

twee jaar wil.l.en we van deze omstag (extensief beheer) nog sterkér werk maken zodat de

werklast (verdeel.d over eigen personeel en aannemers) in dezetfde grootteorde bLijft.

Hoogachtend

Namens het cotlege van burgemeester en schepenen:

ln opdracht:

!1,-
Johan Verhulst
algemeen directeur

Car[ Hanssens

schepen

Lieven Dehandschutter
burgemeester


