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Dorpsraad Belsele Gemeentehuis Belsele 09 februari 2015 

 
 

 
Onderwerp 

 

1. Introductie 

 

De dorpsraad werd voor 1 keer een denktank. Er werd in groepjes van 2 over 3 items 

nagedacht.  

1) Wat zijn punten die dit jaar op de agenda van de dorpsraad moeten geplaatst 

worden? 

2) Wat zijn realisaties die de dorpsraad dit jaar moet en kan verwezenlijken 

3) Hoe kunnen we de Belselenaar beter betrekken bij de werking van de dorpsraad. 

 

Elke groep presenteerde (groep per groep) drie voorstellen per item. Per sessie werden er 

nadien door de aanwezigen punten verdeeld. Elke aanwezige kon 3 punten naar eigen 

prioriteiten verdelen over de aangehaalde items.  

In het hierna volgende verslag staan de aangehaalde items per onderwerp verzameld, met 

daarnaast het aantal bedeelde punten. 

De items met het meeste punten zullen in het komende werkjaar met de hoogste 

prioriteit behandeld worden. 

 

2. Punten op agenda dorpsraad 

1) Opvolging punten mobiliteitsplan- 11  

2) Behoud van deelgemeente-verworvenheden  -   11     

3) Punten werkgroepen (trage wegen, water, natuur)…  -   8                

4) Knelpunten verkeer inventariseren - 8                                             

5) Info preventie (inbraak, CO, brand…)  -  4                
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6) Met verschillende organisaties in Belsele SAMEN een activiteit organiseren - 3 

7) Technische achtergrond van bufferbekken in Hulstendreef – 3 

8) 1 Dorpsraad per werkgroep – 2 

9) Alles wat in infoblad moet komen – 1 

 

Aangehaald zonder punten 

1) Jeugdwerking kenbaar maken en betrekken in dorpsraad 

2) Toegankelijkheid gemeentehuis 1ste verdiep 

3) 30-50 jarigen in dorpsraad Betrekken 

4) Ad hoc punten 

5) Parochiale werking 

6) Minder spijs- en drankenverkooop op kermis 

7) Hogere bekendheid dorpsraad 

 
 

3. Realisaties dorpsraad 2015  

1) Doos met inbreng verenigingen voor nieuwe bewoners  - 13 

2) Kenbaar maken Belseelse wandelingen (bv knooppunten, paneel, app) – 11 

3) Grotere kern rond de voorzitter – 4 

4) Info Belsele – 4 

5) Website – 4  

6) Scholen mobiliseren voor verkeersveiligheid – 4  

7) Vaste sneukeltocht (heel jaar door, met PR voor zelfstandigen) – 3 

8) Promotie cultuur en sport – 2 

9) Belsele Toeristisch uitbouwen – 2  

10) Staten Generaal (alle verenigingen samen) – 2  

11) Informeel moment met leden dorpsraad – 1  

12) Evaluatie evenementen - 1 
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Aangehaald zonder punten 

1) Belseelse dialectenavond 

2) Nieuwjaarsreceptie vanuit de dorpsraad 

3) 11- juli-viering 

4) Medewerking van de werkgroepen optrekken 

 

4. Betrokkenheid Belselenaar in de dorpsraad 

1) Maximaal verspreiden van informatie, duidelijk te communiceren, pers – 26 

2) Interactie wijkcomités – 9 

3) Doelgroepenwerking - 3 

4) Facebook – 2 

5) Affichering voor dorpsraad – 2  

6) Flyers in winkels – 2  

7) Aandacht voor onze realisaties – 2 

8) Info Belsele overal brieven + beschikbaar online – 1 

 Aangehaald zonder punten 

1) Jeugdwerking 

2) Doelgroep 30-50 

3) Meer aandacht activiteiten 

4) Betrokkenheid binnen openbare werken 

5) Leerlingen en nieuwkomers informeren over de geschiedenis van Belsele 

6) Wedstrijden tussen straten organiseren 

7) Seniorenraad 

8) Brievenbusje opnieuw kenbaar maken 

5. Varia 

De dorpsraad van 9 maart wordt verschoven naar 16 maart in de kouter. Op 9 maart gaat 

een informatieavond door voor de geplande werken in de Populierenwijk (vanaf 19.30u in 

de Polyvalente zaal) 

6. Volgende Dorpsraad: 16 maart 2015 om 20u in De Kouter 

 


