
Verslag Dorpsraad Belsele  

dd. 07-10-2013 - zaal De Kouter 

Aanwezig: Wim De Belie (moderator - voorzitter), Schepen Hanssens, Gino 

Van Haeken (wijkagent), Stany De Bleser, Ronny De Mulder (cultuurdienst), 

Raf Smet (voorzitter cultuurraad), Alphonsine Vercauteren, Christine Meert, 

Caroline Van Bogget, Tine Covents, Sander Boënne, Guido Stevens, Maria Grossfeld, Camiel De 

Vooght, Raoul Van Den Bosch, Jan Van Cotthem, Emiel Ivens, Glenn Wauters, Jurgen Laureys, Firmin 

De Beleyr, Tim Van Langenhove, Tom De Cuyper, Serge Gils, Ilse Meerschaert, Staf Lerno, Sylvain 

Luyckx en Jürgen Naudts (waarnemend secretaris - verslag) 

Verontschuldigd: Burgemeester Dehandschutter, Schepen De Meester, Schepen Geerts, Schepen 

Van Peteghem, raadslid Ghesquère, OCMW raadslid Viv Van Dingenen en raadslid Huys. 

1. Welkom en goedkeuring vorig verslag 

2. Inkomende brieven, mails, uitgaande brieven 

Inkomende mail met het verslag van Triangel 
Inkomende mail met de agenda van de Raaklijn 
Inkomende mail i.v.m. 2de beoordeling sfeer- en Kerstverlichting  
Inkomende mail van Stany De Bleser: vragen voor Schepen Hanssens 
Inkomende mail van Guido Stevens: 11 november herdenking 
Inkomende brief van Belsele events: inschrijving Kerstmarkt 
Uitnodiging tentoonstelling: Trage Wegen in Belsele: 25 tot 27 oktober 
  
3. Terugblik voorbije activiteiten 

 

Als bijlage een overzicht van de activiteiten in september 2013. 

 

4. Mobiliteit en verkeersveiligheid: Schepen Hanssens 

 

Schepen Hanssens geeft toelichting bij de mobiliteit en verkeersveiligheid op het grondgebied van 

Sint-Niklaas.  Specifiek gaat de aandacht naar Belsele.  Als bijlage sturen wij graag de powerpoint 

mee. 

 

Tijdens de vergadering komen onderstaande vragen voor de schepen naar boven: 

 

Aanhangwagen van de stadsdiensten 4 dagen geparkeerd op een voetpad.  Foto's werden 

hiervan bezorgd aan de politie.  Dit deed zich voor tijdens één van de koersen te Belsele. 

 

13 jaar geleden voerde De Raaklijn tellingen uit (dit tussen 7u30 en 8u30); hierover werd een 

document van 50 pagina's overgemaakt aan de Stad, niks werd ermee gedaan.  Misschien 

kan dit even bekeken worden? 

 

Op dit ogenblik is er een firma bezig met werkzaamheden in de Hoge Bokstraat.  Deze firma 

gebruikt verkeerslichten, blijkbaar niet geheel volgens de regels van de kunst.  Kan dit 



bekeken worden?  Signalisatie? 

 

Kan er geflitst worden in de Bergstraat? 

 

Sinds maandag zijn er nutswerken aan de gang in het Hof van Belsele.  De bewoners hebben 

geen drinkbaar water en werden pas afgelopen vrijdag op de hoogte gesteld van deze 

werkzaamheden.  Kan dit in een volgende fase liefst vroeger? 

 

Het rio-project Kerkstraat - Hof van Belsele - Kasteeldreef werd op de vorige dorpsraad 

toegelicht door Schepen Van Peteghem.  Is er nog ruimte om iets te doen aan de mobiliteit? 

 vb.  aan de scholen, fietspaden... 

 

Wat is de stand van zaken van het participatieproject "De fiets ... heeft iets"? 
 
Meten is weten, ook op het vlak van mobiliteit en verkeersveiligheid. Daarom volgende 
vragen: 
Welke telgegevens zijn beschikbaar voor de straten en wegen in Belsele? bv. voor 
Belseledorp, Hoge Bokstraat, N70, N41 
Wanneer zijn er gedurende het voorbije jaar snelheidscontroles gedaan in Belsele? Welke 
resultaten hebben deze controles opgeleverd? 
Hoeveel en welke soorten ongevallen zijn gedurende het voorbije jaar door de politie 
geregistreerd? Waren er zwaar- en/of lichtgewonden? Zo ja, hoeveel, waar en wanneer? Zijn 
er zwarte punten in Belsele? Zo ja, Waar? 
 

De schepen geeft mee deze vragen met aandacht te zullen bekijken en de dorpsraad hiervan op de 

hoogte te brengen. 

 

5. Statuten cultuurraad: wijziging 

 

Voorzitter van de cultuurraad Raf Smet en Ronny De Mulder van de cultuurdienst geven toelichting 

wij de statutenwijziging van de stedelijke cultuurraad. 

 

Momenteel wordt er op volgende manier te werk gegaan: 

De cultuurraad gaat eerst over tot de rechtstreekse verkiezing van 1 voorzitter, 2 

ondervoorzitters, 1 secretaris en 1 penningmeester, om deze vervolgens aan te vullen  met: 

- 1 vertegenwoordiger uit elk van de 7 secties 

- 1 afgevaardigde uit de 3 werkgroepen cultuur (deelgemeenten, excl. Sint-Niklaas 

 

NIEUW 

Aangezien dorpsraden met het nieuwe systeem van de afsprakennota’s een evenwaardige erkenning 

en ondersteuning genieten, is het niet meer nodig om in de schoot van de cultuurraad aparte 

territoriale  ‘werkgroepen’ en dus afvaardigingen te voorzien.   

 “Territoriaal” cultuurbeleid (bv. gebiedsgerichte werking, beheer culturele infrastructuur 

deelgemeenten…) blijft vanzelfsprekend een heel belangrijk aandachtspunt voor de cultuurraad èn 



cultuurdienst, maar dan eerder complementair en dus aanvullend / versterkend op wat er 

daaromtrent georganiseerd of geadviseerd wordt vanuit de dorpsraden. 

Een getrapt systeem van verkiezingen, met een opsplitsing van bij het begin van de 

verkiezingsprocedure van de vertegenwoordigers van de erkende culturele verenigingen en 

organisaties in 3 grote sectorale deelraden (i.p.v. nu 7 secties): 

a/ Sociaal-cultureel werk  

b/ Erfgoed en Beeldende Kunsten  

c/ Muziek, Woord en Dans  

die elk hun vertegenwoordigers (respectievelijk 4, 3 en 4) kiezen om in het bestuur te zetelen. 

Deze stevige basis van 10 mensen bepaalt welk groepen ze nog niet of onvoldoende 

vertegenwoordigen: bv. naar geslacht, leeftijd, afkomst, interesse- of werksfeer, relevante ervaring 

enz… en coöpteert 5 extra bestuursleden / deskundigen, gezocht via open oproep. 

De 15 bestuursleden van het OVERKOEPELD BESTUUR (10 + 5) verdelen onder elkaar (in consensus of 

waar nodig via geheime stemming) de functies: 1 voorzitter, 2 ondervoorzitters, 1 algemeen 

secretaris, 1 penningmeester + 3 voorzitters en 3 secretarissen voor de secties / sectorale raden + …. 

(mogelijks nog te bepalen extra functies: bv. public relations, webmaster enz…).   

III. Op de +/- 6 tweemaandelijkse overkoepelende bestuursvergaderingen wordt vooral gewerkt rond 

de advisering van de grote lijnen van het stedelijk (cultuur)beleid, sterk thematisch en planmatig. Zij 

bekrachtigen waar nodig/wenselijk wat de sectorale raden hebben voorbereid of uitgewerkt. 

Op de +/- 4 driemaandelijkse vergaderingen van de 3 sectorale deelraden wordt vooral gewerkt rond 

de behartiging van de specifieke belangen van hun verenigingen en organisaties (bijsturing 

reglementen, gemeenschappelijke promo- of andere activiteiten, toewijzing en opvolging budgetten 

voor de eigen sectorale werking en/of externe projectaanvragen, belangenverdediging binnen de 

stedelijke instellingen, enz…).  Elke sectorale deelraad wordt aangestuurd door minstens 2 (liefst 

meer!) bestuursleden (een eigen voorzitter, een eigen secretaris +  …..).   

Op beide vergaderingen kunnen, waar nodig en wenselijk, externe deskundigen en/of stedelijke 

cultuurfunctionarissen uitgenodigd worden.  Elk bestuurslid wordt mee uitgenodigd op elke 

vergadering. 

Om de twee jaar, bij het begin (bestuursverkiezing), halfweg en op het einde van een 

bestuursperiode (evaluatie/goedkeuring Memorandum) worden de verenigde sectorale deelraden in 

plenum bijeengeroepen.  Verenigingen kunnen daar evt. nog van sectorale deelraad veranderen.  

 

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

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

GECORO 

 

Speelbos Mierennest staat op de agenda. 



 

Werkgroep trage wegen  

Van 25 tot 30 oktober is er de tentoonstelling van de werkgroep trage wegen in het gemeentehuis.  

Op zaterdag 26 oktober is er een opening voorzien met aansluitend een receptie. 

Triangel 

Momenteel bezig met de rondgang van de Sint en Belsele wintert 

 

 

Belsele events 

21 december is er de vernieuwde kerstmarkt in Belseledorp.  Voor de 1ste maal zal deze doorgaan in 

de dorpskern en dit van 14u tot 00u.  De kerstmarkt is een organisatie van Belsele events, dit is een 

nieuwe organisatie binnen onze dorpsgemeenschap.   

Zij zullen ook op 11 januari 2014 een kerstboomverbranding organiseren. 

7. Varia  

 

 Er wordt nog een punt aangehaald i.v.m. de administratieve afhandeling binnen de 

cultuursector;  dienst cultuur is op de hoogte van deze problematiek; het zou goed zijn 

mocht dit besproken worden binnen de werkgroep cultuur; 

 Volgende dorpsraad gaat door op 4 november. 

Verslag: Jürgen Naudts 

 

 


