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1. Goedkeuring verslag vorige vergadering  

Geen opmerkingen.  
 
2. Briefwisseling  

Uitgaande: geen.  
Inkomende: geen.  
 
3. Voorstelling werking Belseelse verenigingen in de dorpsraad  

Twee alternatieve formules worden voorgesteld. Ofwel worden per dorpsraadvergadering één of twee verenigingen 
uitgenodigd om hun werking en hun activiteiten te presenteren. Ofwel krijgen alle verenigingen in het kader van een 
kermis de kans hun activiteiten voor te stellen op een stand van een "Belsele Binnenste Buiten" beurs.  
 
4. Jeugdevenement van zondag 4 april 2004 van 14u tot 18u (Deeljeugdraad)  

De jeugdverenigingen Chiro en KLJ, het jeugdhuis 't Pleksken en speelpleinwerking BOB organiseren elk een groot spel 
in Belseledorp op zondag 4 april 2004 van 14u tot 18u. Er zullen posters opgehangen worden in Belsele. Voortaan zullen 
op een pagina van de deeljeugdraad in de Reynaert de activiteiten van de verenigingen worden aangekondigd.  
 
5. Actie zwerfvuil van zaterdag 3 april 2004 (KWB Belsele)  

De actie van vorig jaar, die een antwoord was op een vraag van KWB nationaal, wordt voortgezet. De actie wordt 
ondersteund door flyers, een affiche en een gespreksavond "Hoe afval en zwerfvuil vermijden". Vorig jaar werd er door 
20 vrijwilligers, in groepjes van 3 à 4 personen, 1100 kg opgehaald, waaronder 250kg oud ijzer en 3 autobanden. MIWA 
levert een container en de dienst reiniging van de stad Sint-Niklaas zorgt voor vuilniszakken.  
 
6. Beplanting, riolering, zone 30 en sneeuw in de Molenwijk  

4 jaar geleden zijn er veel bomen verwijderd omdat de wortels de riolering beschadigden. Er werd toen beloofd nieuwe 
beplanting te voorzien na de aanleg van nieuwe riolering. Momenteel is er geen budget en is er geen concrete planning 
voor de vervanging van de riolering van de Molenwijk, die in samenwerking met Aquafin moet gebeuren. Om het groene 
karakter van de buurt te bevorderen, biedt de Vlaamse overheid een financiële steun in de vorm van een groenbon. Het is 
aan de bewoners van de Molenwijk om hier eventueel een beroep op te doen. Enkele bewoners uit de Molenwijk vragen 
om snelheidsbeperkende ingrepen zoals de asverschuivingen met bloembakken in de Populierenwijk. Enkele bewoners 
klagen erover dat er dit jaar geen zout gestrooid is om de straten van de Molenwijk sneeuwvrij te maken. Volgens een 
medewerker van de stadsdiensten zou er dit jaar niet gestrooid zijn in de woonwijken omdat de sneeuwval samenviel met 
de krokusvakantie en de kinderen hierdoor de kans kregen eens in hun straat in de sneeuw te spelen.  
 
7. Verspreiding dorpsraadinfo  

In het lentenummer van de Reynaert zal er één pagina voor de dorpsraad voorzien zijn, zoals er één pagina zal worden 
verzorgd door de deeljeugdraad.  
 
8. Nieuws uit de milieuraad - STRAMIN  

Het BPA Schoonhout is definitief goedgekeurd door de gemeenteraad. Het plangebied, ongeveer 14 ha groot, wordt 
opgemaakt voor de inplanting van een kleinschalig gedifferentieerd bedrijventerrein in het hoofddorp Belsele. Het 
bestemmingsplan wordt opgesplitst in 3 deelzones: een zone voor de herlokalisatie van een bestaand bedrijf, een zone 
voor kleinhandelsactiviteiten en een zone voor lokale ambachtelijke bedrijven.  
Het bedrijventerrein wordt ontsloten via de Schrijberg die de rechtstreekse verbinding mogelijk maakt met de E17 via het 
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op- en afrittencomplex van Waasmunster en de N70. Langs de N70 is ook een noodontsluiting voorzien. Het gebied was 
oorspronkelijk ingekleurd als woonuitbreidingsgebied, maar was hiervoor niet geschikt omwille van de aanwezigheid 
van de hoogspanningslijnen. Het bedrijf Van Remoortel uit de Kleemstraat zal zich daar kunnen vestigen, zodat de 
werkgelenheid in Belsele behouden blijft bij de verhuis van dit bedrijf uit de Kleemstraat.  
De eerder aangekondigde inventarisatie van waardevolle bomen op openbaar en zo mogelijk op privaat terrein heeft 
ondertussen ook de aandacht getrokken van de dienst Monumenten en Landschappen. In het kader van de Open 
Monumentendag van zondag 12 september 2003 met als thema "natuurlijke monumenten", stelt de Raaklijn een 
tentoonstelling samen die zal doorgang vinden op het oud-gemeentehuis of op het oud-bisschoppelijk domein.  
Op dinsdag 20 april om 20u gaat de jaarvergadering van Stramin door in het oud-gemeentehuis van Belsele. Iedereen is 
welkom.  
 
9. Aktiviteitenkalender  

di 20 april 20u: Jaarvergadering Stramin in het oud -gemeentehuis van Belsele. Iedereen is welkom.  
zo 30 mei: dag van het park met thema "water" (onderhandelingen om Bisschoppelijk domein open te stellen lopen)  
za 26 juni: zomerhappening van KWB en KAV  
vr 2, za 3 en zo 4 juli: Belsele bruist.  
vr 23, za 24 en zo 25 juli: Kleemse Feesten, feestweekend georganiseerd door JOC 't Pleksken.  
zo 12 september: Open Monumentendag met als thema "natuurlijke monumenten"  
do 11 november: 11.11.11 aktie  
vr 12 november: brugdag en rommelmarkt  
ma 15 november: Belsele jaarmarkt 


