
Verslag van de vergadering van 10 november 2003 

Aanwezig: André Otté, André Raes, Ann Bryssinck, Arthur De Tender, Dirk Florin, Dirk Van Hoyweghen, Etienne Van 
Puyvelde, Fabienne Steels, Filip Buytaert, Frans Rooms, Gery Smet, Guido Stevens, Hilaire Piron, Hugo Pieters, Jacques 
Denecker, Jan Van Damme, Jeannine De Taey, Jozef Hermans, Julien Ghesquière, Karel Buys, Kitty Rooms, Lisette 
Vercauteren, Manu Laureys, Simon Van Remoortel, Staf Lerno, Stany De Bleser, Werner Vercauteren, Wim Knapen  
 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering  

correctie: subsidies voor infrastructuur van de schuttersvereniging staande wip K.H.M. Sint-Sebastiaan Belsele i.p.v. 
Koninklijke Handbalgilde Sint -Sebastiaan  
 
2. Briefwisseling  

Uitgaande: geen  
Inkomende: enkele e-mails i.v.m. herinrichting Belseledorp  
 
3. Verslag "Studiedag 20 jaar De Wakkere Burger" van 25 oktober 2003 in Brussel  

De studiedag ging door onder het motto "in[spraak]makend". Er was een zeer interessante toespraak over "Participatie 
vroeger en nu" van Filip De Rynck. Verder waren er 9 werkgroepvergaderingen. De werkgroep "Democratische 
burgerschapsvorming" handelde over o.a. hoe inspraak kwalitatief bevorderen, hoe de gewone burgers samenbrengen 
rond concrete activiteiten. Voorbeelden hiervan waren uitvoeren en verwerken van enquetes, rondwandelingen in een 
wijk samen met een schepen, seniorenraden, wijkraden. In de werkgroep "Een budget voor de wijk" kwamen 
voorbeelden aan bod hoe meer betrokkenheid met en zeggenschap over de eigen wijk kan worden gestimuleerd door een 
budget toe te kennen voor projecten die door de wijk zelf worden uitgewerkt en uitgevoerd. Projecten die door de wijk 
worden uitgevoerd zijn 3 à 4 maal goedkoper dan werken die uitgevoerd worden in regie door de gemeente. In Nederland 
wordt er veel gebruik gemaakt van dergelijke wijkbudgetten. Zo lopen in Deventer wijkbudgetten op tot 300000 EUR. 
Jaarlijks wordt er een dorpsagenda opgesteld voor projecten voor de volgende jaren en is er een verantwoording van de 
gespendeerde budgetten. In Ronse wordt een budget van 5000 EUR voorzien voor een buurt van 1000 mensen. In de 
werkgroep "Dorps- en buurtraden" heeft Stany De Bleser het onstaan en de werking van de dorpsraad Belsele toegelicht. 
Uit de discussies bleek dat in Nederland dorpsraden een meer wettelijk statuut hebben en verkozen worden door kleine 
gemeenschappen. In België zijn dorps- en buurtraden zeer divers. Zo ligt in Mechelen het initiatief voor dorpsraden bij 
het stadsbestuur: de rol van moderator en van secretaris wordt er door een ambtenaar waargenomen. In Nieuwpoort zijn 
door het gemeentebestuur dorpsraden opgericht in 1976. In Antwerpen bestaat de wijkraad van het Sint-Andrieskwartier 
- een wijk van 6600 mensen - al 20 jaar. De raad is vanuit de bevolking gegroeid en verspreidt al 11 jaar de 
driemaandelijkse "Gazet van Sint-Andries" op 12 A3 pagina's. Op de maandelijkse vergaderingen zijn gemiddeld 30 
aanwezigen. Al 10 jaar is de raad een officieel inspraakorgaan en de stad Antwerpen neemt initiatieven om ook in de 
andere wijken raden op te richten naar het voorbeeld van de raad van Sint-Andrieskwartier.  
 
4. Kalender 2004: planning aktiviteiten van de Belseelse verenigingen  

De verenigingen KWB Belsele, Vakantiegenoegens Belsele en vzw. Koninklijke Belsele Sportief hebben hun 
jaarprogramma 2004 doorgegeven. Het jaarprogramma 2004 van de andere verenigingen blijft welkom.  
 
5. Nieuws uit de deeljeugdraad  

In de deeljeugdraad van Belsele zijn de KLJ, de Chiro jongens, de Chiro meisjes, jeugdhuis 't Pleksken en de 
Speelpleinwerking vertegenwoordigd. De deeljeugdraad vreest dat Hof van Belsele en de Kasteeldreef na de heraanleg te 
druk zullen worden en vindt het belangrijk dat de dorpskern van Belsele in eerste instantie een ontmoetings- en 
ontspanningsuimte voor jong en oud kan zijn. De deeljeugdraad heeft de bezorgdheid dat er in het nieuwe concept van 
Belseledorp nog voldoende speelruimte zal overblijven voor kinderen en jongeren. De jeugdverenigingen hebben een 
duidelijke behoefte aan een speelplein en zandbak. Het plein met de zandbak achter het Parochiaal Centrum wordt 
momenteel door de jeugdverenigingen op zondagnamiddag als speelplein gebruikt. Er wordt dan een mobiel 
parkeerverbodsbord aangebracht om te vermijden dat er op het speelplein zou worden geparkeerd. Desondanks gebeurt 
het regelmatig dat er geparkeerde auto's op het plein achterblijven. Dit heeft al meerdere keren aanleiding gegeven tot 
problemen met ballen van spelende kinderen die op geparkeerde wagens terecht kwamen.  
 

Dorpsraad Belsele 

secretariaat: Dorpsraad Belsele p/a Isengrimlaan 21, 9111 Belsele

e-mail: dorpsraad@belsele.be



6. Kunstwerken in Belsele  
De Belseelse Kunstvrienden dringen aan om, naast Koen Rossaert met zijn Klokkenlapper, ook werk van andere 
Belseelse kunsten een plaats te geven in Belsele.  
 
7. Werkgroepvergadering "Herinrichting Belseledorp"  

Bespreking van de brief aan het college van burgemeester en schepenen met opmerkingen op het 1ste ontwerp 
"herinrichting Belseledorp" waarover binnen de werkgroep "Herinrichting Belseledorp" een ruime consensus is gegroeid. 


