
Verslag Dorpsraad Belsele  

dd. 04-11-2013 - zaal De Kouter 

Aanwezig: Wim De Belie (moderator - voorzitter), Firmin De Beleyr, Dirk 

Van der Speeten, Luk Huys, Tom De Cuyper, Jurgen Laureys, Jan Van 

Cotthem, Stany De Bleser, Toon De Beleyr, Tim Van Langenhove, Sander 

Boënne, Tine Covents, Glenn Wauters, Ilse Meerschaert en Jürgen Naudts (waarnemend secretaris - 

verslag) 

Verontschuldigd:  Schepen Heyrman, Raadslid Van Hecke, Raadslid Hasan Bilici, Willy Van Overloop, 

Raoul Van den Bosch, Katrien Soetens 

1. Welkom en goedkeuring vorig verslag 

2. Inkomende brieven, mails, uitgaande brieven 

Inkomende mail van schepen Hanssens i.v.m. vragen dorpsraad Belsele 
Inkomende mail van Katrien Soetens i.v.m. afstemmen diverse activititeiten van Belseelse 
verenigingen 
Inkomende mail met  verslag Triangel fv 
Inkomende mail van Firmin De Beleyr i.v.m. verkeerstellingen 1993 
Inkomende mail met de uitnodiging tentoonstelling De Raaklijn 
Inkomende mail met het programma kermis en jaarmarkt te Belsele 
 
3. Terugblik voorbije activiteiten 

 

Als bijlage een overzicht van de activiteiten in oktober 2013. 

 

4. Organisatiestructuur dorpsraad Belsele 

 

Graag zouden we naar de volgende dorpsraden toe, werken met onderstaand organigram.  Diverse 

werkgroepen binnen de schoot van de dorpsraad kunnen dan op voorhand punten aanbrengen voor 

een volgende 

dorpsraad.  Ook voor 

adviesraden, 

middenstand kunnen 

we deze werkwijze 

hanteren.   

 

 

 

 

 

 



Belangrijke noot om nog mee te nemen is het vergaderritme. 

 

Tevens zouden we van alle werkgroepen en adviesraden een vertegenwoordiger moeten kunnen 

verwelkomen op onze dorpsraad. 

 

5. Terugkoppeling vragen Schepen van mobiliteit Carl Hanssens 

 

In opvolging van de geformuleerde vragen in de Dorpsraad, een voorlopig antwoord: 
In opvolging van de vragen uit de dorpsraad Belsele d.d. 7 oktober 2013 kunnen wij u het volgende 
meedelen. 
 
 
·         Opmerking omtrent geparkeerd stadsvoertuig: bij navraag is gebleken dat het stadsvoertuig op 
de gelijkgrondse berm buiten de bebouwde kom geparkeerd stond. Dit is toegelaten. Er wordt wel 
gekeken dat in de toekomst het voertuig zeker niet hinderlijk staat voor voetgangers of fietsers. 
 
·         Voorstel van Firmin De Beleyr: we zullen nieuwe tellingen doen via onze telsystemen. Dit is niet 
zo precies als nummerplaattellingen, maar geven wel een goed beeld van de verkeersintensiteiten. 
Nadien zullen de cijfers met elkaar vergeleken worden. 
 
·         Tijdelijke verkeerslichten Hoge Bokstraat: bij navraag is gebleken dat deze lichten niet vergund 
waren. Dit is ondertussen in orde gebracht. 
 
·         Flitsen in de Bergstraat: er zal een telsysteem geplaatst worden in de Bergstraat. Als uit de 
tellingen blijkt dat er een vaststelbaar snelheidsprobleem is, zullen we vragen politiecontroles te 
doen. 
 
·         Communicatie nutswerken Hof van Belsele: dit geval wordt besproken in de werkgroep 
nutswerken. Ik heb goede hoop op goede afspraken, al blijkt uit de praktijk dat 'last minute' 
beslissingen nog steeds vaak voorkomen. 
 
·         Rioproject Kerkstraat/Hof van Belsele/Kasteeldreef: plaatsbezoek met schooldirectie wordt 
gepland. 
 
·         Signalisatie thv De Klavers: plaatsbezoek wordt gepland. 
 

 

 

6. Stand van zaken sfeer- en kerstverlichting 

 

De sfeer- en kerstverlichting zal kunnen aangestoken worden op 7 december 2013.  Hierna volgt ook 

nog een evaluatie. 

 

 

 

 

 

 



7. Punten gemeenteraad, cultuurraad, milieuraad, jeugdraad, sportraad, GECORO, werkgroep 

trage wegen, werkgroep website, Triangel, UNIZO, Belsele events 

Gemeenteraad 

Het zonaal veiligheidsplan staat op de agenda, tevens ook de nieuwe statuten van de 

cultuurraad. 

 

Cultuurraad 

Volgens de nieuwe statuten van de cultuurraad zal dit werkgroep cultuur worden.  Deze 

werkgroep komt samen op 14-11-2013 om 20u in zaal De Kouter 

 

8. Varia  

 

 Volgende dorpsraad gaat door op 9 december. 

Verslag: Jürgen Naudts 

 

 


