
WELKOM 

Dorpsraad Belsele 
13 oktober 2014 



A G E N D A  

 
  

Verwelkoming 



Agenda  

 

 
 

1. Verwelkoming  

2. Terugkoppeling verkeerscel Belsele  

3. Jaarmarkt Belsele  

4. Varia 



R E S U LTAT E N  D O S S I E R  K L E E M S T R A AT  

 
  

Verkeerscel Belsele 



Oorzaak 

 

 



Plaatsbezoek 

 Sint-Niklaas: Jurgen Goeminne en Inp. Johan Cooreman  
op vrijdag 3 oktober 2014. 

 Verkeerscel van de dorpsraad: Marc Peeters, Danny De 
Keyser, Albert de Tender.  

 "De Raaklijn": Willy Van Overloop.  

 Verder waren er twee bewoners uit de Kleemstraat 
aanwezig die eveneens een waardevolle inbreng hadden. 

 info: werken in de Kerkstraat volgens de planning zullen 
beëindigd zijn de laatste week van oktober 2014 

 



Gevolg 

 

 
1. minstens één extra new-jersey te plaatsen aan het begin van 

de Kleemstraat (vlak voorbij de parking van bakkerij Lukas --> 

spoorweg). 

2. het opnieuw op de correcte plaats zetten van de overige new-

jerseys. 

3. het zo snel mogelijk herstellen van de gesignaleerde put ter 

hoogte van Kleemstraat 15-17 (Residentie Kleemhof). 

4. het aanbrengen van markeringen (belijning) om het deels 

parkeren op het trottoir (verkeersbord E9f) ter hoogte van 't 

Ey (Koutermolenstraat tussen Belseledorp en Eindestraat) 

beter te organiseren zodat de zachte weggebruikers op een 

veilige manier kunnen passeren. 

5. het zo snel mogelijk herstellen van de uitgereden paal in 

de Heiakker tegen het kruispunt met de Kleemstraat. 

  



Gevolg 

 

 
Verder werd er gevraagd om strenger te handhaven 

bij: 

1. foutief en hinderlijk parkeren in het woonerf in de 

Eindestraat en in de Kleemstraat. 

2. het negeren van het eenrichtingsverkeer in de 

Eindestraat. 

3. het negeren van het belsignaal en de rode 

knipperlichten aan de overweg. 

4. het langdurig parkeren van een aanhangwagen. 

5. overdreven en onaangepaste snelheid. 

  



Vervolg 

 Wordt vervolgd... 

 

 We volgen uiteraard al deze puntjes verder op en houden 
jullie op de hoogte. 

 

 Het werd al bij al een constructief plaatsbezoek. 

 

 



Jaarmarkt Belsele 



Jaarmarkt Belsele 

 Belsele: jaarmarkt gecombineerd met 11,11,11 

 

 Puivelde:  
 dinsdag in mei (kan eventueel naar zaterdagvoormiddag – kermis) 

 Paarden aanwezig (uit de weide omgeving) 

 Dorspraad mee op de kar om lijnen uit te zetten 

 750 euro beschikbaar 



JOS 



Voorstelling van de 
jeugddienst 

 Jeugdbeleid voor kinderen en jongeren  

   

 
 

 



Varia 



Varia 

 

 Kerstverlichting: dit jaar zelfde firma – gelijkaardig aan 

vorig jaar, deel doorschuif + deel extra 

 Infofiche dorpsraad nieuwe bewoners 

 Volgende DR: Mobiliteitsplan: bespreking krachtlijnen 

beleidsplan. 



Varia 

 



Varia 

Maandag 10 november 2014  

    volgende dorpsraad  
 


