
Verslag van de vergadering van 9 maart 2009 
Aanwezig: Agnès Gijsbrechts, Alphonsine Vercauteren, André Elewaut, Annemie Charlier, Bernice Durinck, Camiel De Vooght, Christine 
Meert, Firmin De Beleyr, Guido Stevens, Hans Troch, Liselotte Pieters, Noël Saegeman, Tim Van Langenhove, Werner De Smet.  
Pers: Sylvain Luyckx (Het Nieuwsblad).  
 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering  

Vraag bij "4. Toelichting bij invoering nieuwe selectieve ophaalregeling door schepen Ben Van Eynde: ... Momenteel wordt gewerkt aan een 
proefproject met afvalcontainers in de grond, waar men mits betaling afval kan achterlaten. Als de resultaten van dit proefproject positief 
uitvallen zal overwogen worden dit systeem toe te passen in nieuwe wijken, met als doel de overlast te verminderen.":  
Waarom wordt er geen proefproject opgezet in samenspraak met de middenstand in de deelgemeenten Belsele, Sinaai en Nieuwkerken?  
 
2. Briefwisseling  

Uitgaand: geen  
Inkomend:  
- 2009.02.10 : Brief schepencollege over openbare onderzoeken op website Sint-Niklaas  
- 2009.03.09 : Email van Wim De Belie met nieuws over Vier-Kamp en JC De Galjaar  
 
3. Voorbereiding "kennismakingspakket voor nieuwe Belselenaren"  

De dorpsraad overweegt een onthaalbrochure of vademecum voor Belsele samen te stellen met volgende inhoud:  
- Contactgegevens en activiteit van de erkende verenigingen.  
- Aanbod aan openbaar vervoer  
- Onderwijsaanbod  
- Contactgegevens van hulpdiensten  
- Contactgegevens van artsen, tandartsen en apothekers  
- Contactgegevens en openingsuren van openbare diensten: gemeentehuis, bibliotheek, post, OCMW, kinderopvang, kunstacademie  
- Informatie over de feestfaciliteiten  
- Contactgegevens en foto van wijkagent  
- Contactgegevens wijkcomités  
De fiche voor een typische Belseelse Vereniging bevat Naam, Doel (bv. doelpubliek,...), Activiteiten (bv. vergaderdata, ontmoetingsdata, 
locatie, tijdschrift,...), Contacten (bv. naam, functie, adres, tel, e-mail,...), Website.  
Het is de bedoeling deze informatie te bundelen in een A5 boekje dat ook op www.belsele.be kan geraadpleegd worden.  
 
4. Verslag van het Hoge Bokstraat Comité  

Van 1981 tot nu heeft het comité 41 brieven geschreven naar diverse overheden om aandacht te vragen voor de toenemende onleefbaarheid 
in de straat. Het comité is bezig al deze brieven te bundelen tot één dossier. Na 28 jaar is er nog niets structureel verbeterd. Het comité telt 
1800 vrachtwagens per dag in een straat die hierop niet is berekend en hiervoor nooit is ingericht.  
Zolang de Hoge Bokstraat op wegenkaarten als evenwaardig met de Plezantstraat(N403), R42, N41 en N70 wordt voorgesteld, lijkt er weinig 
verbetering in de leefbaarheid van de straat in te zitten.  
 
5. Kunst in Belsele  

Het programma voor de officiële inhuldiging op 14 juni 2009 is ongeveer klaar. Om de inplanting van De Klokkenlapper definitief vast te 
leggen is er een plaatsbezoek op maandag 30 maart 2009 om 20 uur.  
 
6. Nieuws uit de milieuraad  

In mei is er een open jaarvergadering, waarop elke werkgroep zich komt voorstellen.  
 
7. Nieuws uit de deeljeugdraad  

- Belfest Belsele: het gemeenschappelijk initiatief van deeljeugdraad Belsele, heet nu Vier-Kamp en zal doorgaan op de terreinen achter 
sporthal De Klavers op zondag 10 mei 2009. Met als hoofddoel de verschillende jeugdverenigingen van Belsele via sport en spel - competitie 
dichter bij elkaar te brengen.  
- In datzelfde weekend zal het hagelnieuwe jeugdhuis Belsele "JC De Galjaar" op vrijdag ook zijn deuren openen. De naam "De Galjaar" 
komt uit het Belseels woordenboek en wil zoveel zeggen als een energieke stevige kerel, net zoals we een stevig jeugdhuis willen worden, 
vol energieke medewerkers. Op middellange termijn wordt gewerkt aan een aanvraag tot erkenning binnen de jeugdraad van Sint-Niklaas, en 
zal "JC De Galjaar" aansluiten bij de jeugdhuiskoepel "Formaat" en zal er - zodra de concessie door de gemeenteraad bekrachtigd wordt en 
alles administratief in orde is - begonnen worden met de inrichting van de containers.  
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