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1. Goedkeuring verslag vorige vergadering  

Geen opmerkingen.  
 
2. Briefwisseling  

Uitgaande: geen.  
Inkomende: geen.  
 
3. Belsele Binnenste Buiten  

Alle socio-culturele, jeugd- en sportverenigingen zullen uitgenodigd worden hun werking voor te stellen op vrijdag 12, 
zaterdag 13 of zondag 14 november 2004, de dagen voor de jaarmarkt. En dit in alle lokalen die ter beschikking staan van 
de verenigingen. De Belseelse Kunstvrienden blijven op het gemeentehuis. Er zal ook nagegaan worden of de 
Roomanmolen hiervoor ook kan worden opengesteld.  
 
4. Positie van dorpsraad t.o.v. wijkcomités, cultuurraad, verenigingen en overheid  

Volgens de nieuwe structuur van de cultuurraad van Sint-Niklaas zullen de deelculturele raden van de deelgemeenten 
werkgroepen worden van de dorpsraden en ook open staan voor mensen die niet gebonden zijn aan een vereniging. Deze 
nieuwe structuur zal besproken worden tijdens de vergadering van de cultuurraad van 8 juni 2004. Bij het agendapunt 
nieuws uit de cultuurraad van de dorpsraadvergadering van 14 juni 2004 zal hopelijk deze nieuwe structuur kunnen 
worden toegelicht.  
Momenteel is er nog geen formele dialoog tussen de wijkcomit és en de dorpsraad van Belsele. De wijkcomités worden 
hierbij dan ook uitgenodigd hun activiteiten via de dorpsraad bekend te maken. Het is niet geweten welke wijkcomit és er 
echt actief zijn in Belsele buiten het Marktstraatcomité en het Hoge Bokstraatcomité.  
 
5. Enquête bij de Belsenaren over de werking van de dorpsraad  

Sommige regelmatige aanwezigen komen vooral naar de dorpsraadvergadering voor de informatieverstrekking over te 
verwachten veranderingen die betrekking hebben op Belsele. Als voorbeeld wordt het Gemeentelijk Structuurplan 
aangehaald. Veel mensen vermoeden nog steeds dat men niet zomaar mag komen naar de dorpsraadvergaderingen. 
Sommige mensen zijn teleurgesteld dat men niet direkt resultaat ziet voor de de besproken punten. In vergelijking met de 
dorpsraad van Sinaai, die al bijna 30 jaar bestaat, is de dorpsraad van Belsele nog geen organisator van activiteiten buiten 
de vergaderingen. Er wordt voorgesteld dat de jaarmarkt van Belsele voortaan vanuit de dorpsraad zou worden 
georganiseerd. Verder wordt gevraagd dat de vergaderingen van de dorpsraad van Belsele voortaan in de stadskroniek 
zouden worden aangekondigd. De dorpsraad wordt door sommigen gezien als het ideale middel om publiciteit te maken 
voor wat er leeft in Belsele. De verenigingen worden nogmaals uitgenodigd om hun activiteiten te melden, zodat die 
kunnen worden toegevoegd aan de activiteitenkalender van het verslag van de dorpsraadvergadering en aan de agenda op 
www.belsele.be. Er wordt beslist voorlopig nog geen formele enquête te houden bij de Belsenaren over de werking van 
de dorpsraad. Wel wordt er aangestuurd om de werkgroep cultuur en de werkgroep verkeer te activeren door een 
werkgroepverantwoordelijke aan te stellen.  
 
6. Werkgroep Verkeer  

De volgende vergadering van deze werkgroep wordt gepland in de Kouter op dinsdag 8 juni om 20u, en zal de 
"westelijke tangent" van Sint-Niklaas behandelen.  
 
7. Nieuws uit de Deelculturele Raad  

Men is gestart met het voorbereiden van Belsele Binnenste Buiten.  
 

Dorpsraad Belsele 

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

e-mail: dorpsraad@belsele.be



8. Nieuws uit de milieuraad  
Onderhandelingen zijn aan de gang om tijdens de dag van het park op 30 mei de tuin van de familie De Schrijver te 
kunnen bezoeken als alternatief voor het bisschoppelijk domein dat nog niet zal kunnen bezocht worden omdat de 
werken er nog volop bezig zijn.  
Voor de prijs van 6� wordt er een CD-ROM en een map met fiches van inheemse bomen en struiken aangeboden.  
De plannen voor het gecontroleerd overstromingsgebied op de Belselebeek hebben na bijsturing een gunstig advies 
gekregen van het college van burgemeester en schepenen. Zo zal de Pastorijwegel worden aangelegd op het hoger aan te 
leggen talud.  
 
11. Aktiviteitenkalender  

vr 11 juni tot zo 20 juni: Belsele Kermis  
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  
zo 14 november: Belsele Binnenste Buiten (datum ligt nog niet definitief vast)  
ma 15 november: Belsele jaarmarkt 


