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Dorpsraad Belsele De Kouter - Belsele 13 april 2015 

 
 

 
Onderwerp 

1. 11-juli-viering 

 

Vanuit de werkgroep cultuur wordt vraag gesteld om vanuit de dorpsraad mee te werken 

aan evenement in kader van 11-juli (Vlaanderen Feest). Dit zal doorgaan op zaterdag 27 

juni 2015 vanaf 14u. 

Hiervoor zal op 23 april een vergadering doorgaan in ’t Ey. 

Idee wordt geopperd om evenement open te trekken naar heel Belsele, jong en oud met 

muziekoptredens, sport en spel. 

Medewerkers mogen steeds met Maria Grossfeld contact opnemen 

 

-post meeting note : voor meer info over het evenement of interesse in medewerking: 

contact nemen via event op facebook (pagina Dorpsraad Belsele) of te mailen naar 

belseelsedorpsraad@gmail.com  

 

 

2. Communicatie Dorpsraad Belsele 

 

Er wordt besproken hoe de dorpsraad van Belsele, via gerichte communicatie haar 

doelpubliek beter kan bereiken. Volgende ideeën, bedenkingen werden geopperd. Deze 

zullen door de kern verder uitgewerkt worden. 

 

1) Facebook-account dient uitgebreider opgevolgd te worden 

2) De dorpsraad dient meer naar buiten te treden met verwezenlijkingen  

3) De dorpsraad kan een standje voorzien op jaar- of kerstmarkt 

https://www.facebook.com/events/939150989468343/
mailto:belseelsedorpsraad@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/Dorpsraad-Belsele/163604203792553?fref=ts
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4) De dorpsraad moet zorgen voor materiaal die de doorsnee Belselenaar aanspreekt, 

om te communiceren 

5) De dorpsraad dient elke gelegenheid te grijpen om naar buiten te treden als gezicht 

van de Belselenaar 

6) De dorpsraad mag wat minder braaf zijn 

7) Er dient nagegaan te worden of systeem lidkaart Troelant ook kan uitgebreid worden 

voor Belsele (klantenkaart via middenstand) 

 

3. Brief dorpsraad – terugkoppeling Politie Sint-Niklaas  

 

Commissaris Oosterlinck geeft antwoord op de vraag die gesteld is vanuit de dorpsraad 

aan stad Sint-Niklaas: 

Na het verminderen van het terreuralarm zal de wijkgerichte politiewerking terug normaal 

verlopen en kunnen we onze wijkagent terug verwachten. 

Stad Sint-Niklaas heeft niet de intentie om de wijkwerking vanuit de Politie weg te trekken 

uit Belsele 

 

4. Volgende Dorpsraad: 11 mei 2015 om 20u in De Kouter 

 


