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Dorpsraad Belsele De Kouter - Belsele 11 mei 2015 

 
 

 
Onderwerp 

1. Molenbeekroute 

 

De Raaklijn heeft twee voorstellen uitgewerkt met betrekking tot de oversteek van het 

fietspad “Molenbeekroute” ter hoogte van de Marktstraat. (zie presentatie in bijlage) 

- Variant 1: met gescheiden rijbanen 

- Variant 2: met wisselend verkeer 

 

De voorkeur van de dorpsraad gaat omwille van de veiligheid van de fietser uit naar 

variant 2 (met wisselend verkeer). Volgende zaken worden nog opgemerkt: 

- Er dient rekening gehouden te worden met toekomstige inplanting pompstation 

Aquafin aan de Molenbeek 

- Insprong dient vergroot te worden zodat auto’s aan beide kanten veiliger kunnen 

opstellen (en insprong gelijkwaardig). 

 

De dorpsraad spreekt zich ook positief uit over variant 1, dat als alternatief mag gebruikt 

worden indien variant 2 een te grote impact heeft op de verwachte verkeersintensiteit. 

 

 

2. Werkgroep Cultuur 

Er wordt een oproep gelanceerd naar ieder die Belsele op cultureel vlak naar een hoger 

niveau wil tillen om contact op te nemen met de werkgroep Cultuur. Zij zijn op zoek naar 

vrijwilligers, enthousiastelingen om hun ploeg verder uit te breiden. 
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3. Kastanje Belseledorp x Vijverstraat  

 

Door de lopende werken was de beschermde kastanje op het kruispunt van de 

Vijverstraat met Belseledorp beschadigd en verdere beschadiging dreigde. Dit werd door 

de Raaklijn aangekaart aan het stadbestuur. Vanuit stad Sint-Niklaas werd meteen actie 

ondernomen (zie brief in bijlage) 

 

4. Belsele Feest 

 

Op 27 juni organiseert de werkgroep Cultuur van de Dorpsraad in kader van de 11-juli-

viering Belsele Feest! 

Een evenement voor jong en oud op de terreinen van De Klavers (polyzaal als 

regenprogramma). 

Op het programma staan muzikale optredens, een petanquetoernooi, Vlaamse spelen, 

kinderanimatie, boeken illustreren en beleven met de bibliotheek, een wandeling 

doorheen de geschiedenis van Belsele,… 

 

Iedereen is hierop van harte welkom!  

 

Vrijwilligers om mee te werken worden nog gezocht om het evenement tot één groot 

feest te maken. 

 

5. Volgende Dorpsraad: 15 juni 2015 om 20u in De Kouter 

 


