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Welkom en goedkeuring vorig verslag 

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. 1ste beoordeling sfeer- en Kerstverlichting  
Inkomende mail i.v.m. tarieven huur stadsgebouwen vanaf 2014 
Inkomende mail i.v.m. inbraak in JC De Galjaar 
 
Toelichting ontwerp rio-project Kerkstraat - Hof van Belsele - Kasteeldreef 

 

Schepen Van Peteghem geeft toelichting bij de ontwerpplannen van het rio-project Kerkstraat - Hof 

van Belsele - Kasteeldreef.   

 

In de Kerkstraat komt er voldoende aandacht voor de zwakke weggebruiker.  Nieuwe fiets- en 

voetpaden worden voorzien.  Het fietspad (aan beide zijden) zal wat hoger liggen en zal ongeveer 70 

cm breed zijn.  Diverse oversteekplaatsen worden aangelegd. 

 

Naast dit rio-project zal er ook een buffer- en overstromingsbekken worden aangelegd aan de 

Hulstdreef. 

 

Eventueel kunnen kleine aanpassingen nog gebeuren.  We kunnen dit eventueel voor een 2de maal 

agenderen op de agenda van de dorpsraad.  Start van de werken is voorzien in 2014. 

 

Enkele vragen vanuit de dorpsraad: 

 

1. Kan er een betere doorstroming van het verkeer voorzien worden ter hoogte van het spoor 

(Heiakker, Gavermolenstraat)? bv. door eenrichtingsverkeer in de Gavermolenstraat?  bv. 

door het aanleggen van de perrons in bajonetvorm? 

 

2. Wat met de waterhuishouding? 

 

We danken Schepen Van Peteghem voor de toelichting. 



Kermissen te Belsele 

 

Schepen Van Peteghem staat nog even stil bij de diverse kermissen op het grondgebied van Sint-

Niklaas.  Belangrijk om te onthouden dat de kermissen een traditie hebben. 

 

De hoofdkermis had dit jaar een goed programma met o.a. de fanfare en Garry Hagger, VRB met hun 

quiz, fuif en mountenbike, kindernamiddag. 

 

In Belsele is er één erkende wijkkermis nl. de Zonnefeesten. 

 

Beide kermissen werden positief geëvalueerd. 

 

Vanuit de dorpsraad wordt aan de schepen even meegegeven dat de aanvraag voor de jaarmarkt van 

Belsele één van de komende dagen op het stadhuis mag verwacht worden. 

 

Terugblik voorbije activiteiten 

 

Juli - september: een impressie 

 

Naar aanleiding van de inbraak in JC De Galjaar wordt even stilgestaan bij het avontuurlijk 

speelterrein.  Een klein gedeelte van dit avontuurlijk speelterrein is niet zichtbaar. 

 

Kan hier gesnoeid worden tot ooghoogte? 

 

Volgende activiteiten ontbraken nog in het overzicht:  

 KLJ Belsele won tijdens het landjuweel in de richting 'vrije ritmiek' 

 BBQ Chiro jongens en meisjes 

 Ambachtelijk weekend 

 Monumentendag 

 

Ontwerp afsprakennota tussen Stad Sint-Niklaas en dorpsraden 

 

Zowel het stadsbestuur als de dorpsraden willen hun samenwerking vastleggen in een 

afsprakennota.  Enkele belangrijke aandachtspunten: 

 

Ondersteuning van de dorpsraad  
Om de dorpsraad te ondersteunen in haar taak als inspraakorgaan voorziet de stad: 
1. jaarlijks een werkingstoelage voor de dorpsraad in het budget. De aanwending van het budget 

wordt voorgelegd aan de dorpsraad en aan het college van burgemeester en schepenen; 
 
2. contactpersoon: indien de dorpsraad daaraan behoefte heeft, duidt de stad een ambtenaar aan 

die fungeert als vast aanspreekpunt en als link tussen dorpsraad en stadsbestuur; 
 

3. materiële en logistieke steun: gratis gebruik van stedelijke vergaderlokalen, didactisch materiaal 
en apparatuur voor algemene vergaderingen, dagelijks bestuur en werkgroepen. 

 



Informeren van de dorpsraad  
1.  Om de dorpsraad in de gelegenheid te stellen haar taak als advies- en inspraakorgaan op een 

behoorlijke wijze te kunnen vervullen, brengt de stad de dorpsraad tijdig en zo volledig mogelijk 
op de hoogte over de voortgang met betrekking tot de belangrijke dossiers voor de 
deelgemeente. Om hiertoe bij te dragen heeft de stad minimaal één maal per jaar een overleg 
met de dorpsraad om de grote lijnen van het beleid toe te lichten. De dorpsraad neemt het 
initiatief om dit overleg op de agenda te plaatsen. 

 

2.  Zowel bij adviezen op vraag van het bestuur als bij adviezen op eigen initiatief kan de dorpsraad 
beschikken over alle relevante en beschikbare informatie die vereist is voor het opstellen van dit 
advies. Hiervoor:  

 voorziet de stad de nodige informatie en documenten telkens zij de dorpsraad om advies 
vraagt. De informatie wordt verstrekt alvorens beslissingen genomen worden in de 
gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen, tenzij er belemmeringen zijn 
zoals vermeld in hoofdstuk 1;   

 brengt de stad de dorpsraad op de hoogte van de randvoorwaarden met betrekking tot het 
advies: wat vaststaat en niet meer veranderd kan worden, voorwaarden met betrekking tot 
het advies, de uiterste datum van inlevering van advies, etc.;  

 beantwoordt de stad schriftelijke verzoeken om informatie binnen twee weken. Het lokaal 
bestuur bezorgt de gevraagde informatie schriftelijk aan de dorpsraad. Indien deze 
informatie niet mag worden vrijgegeven deelt het lokale bestuur mee welke de wettelijke 
bezwaren zijn tegen de bekendmaking.  
 

Het uitvoeren van de adviestaak door de dorpsraad  
Om via haar taak als inspraakorgaan een zo groot mogelijke meerwaarde te betekenen voor het 
lokale beleid, verbindt de dorpsraad zich ertoe:  
1. op geregelde momenten de stad schriftelijk te informeren over de werkzaamheden in de 

schoot van de dorpsraad. Zij doet dit door de agenda van de vergaderingen en de verslagen 
te bezorgen aan de stad; 

 
2. de adviezen op vraag van de stad of op eigen initiatief steeds schriftelijk te bezorgen.  
 De adviezen bevatten een geargumenteerd standpunt; zij vermelden op welke wijze het 

advies tot stand is gekomen en welke betrokkenen en/of deskundigen geraadpleegd werden;  
 
3. de adviezen op vraag van de stad te bezorgen vóór de gevraagde inleveringdatum. Wanneer 

dit niet haalbaar is, wordt dit gecommuniceerd naar de stad;  
 
4. mee te werken aan alle andere inspraakinitiatieven (hoorzittingen, enquêtes …) van de stad 

in het kader van stedelijk beleid.  
 
Het behandelen van adviezen door de stad 
 
1.  De stad biedt de dorpsraad de mogelijkheid om elk jaar in het voorjaar suggesties van acties 

voor het volgende jaar te formuleren, ter voorbereiding van het meerjarenplan en het budget 
voor het volgend jaar; 
 

2.  De stad verbindt zich ertoe om, telkens wanneer de dorpsraad een advies overmaakt:  
 

- binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van het 
advies, een schriftelijk en gemotiveerd antwoord op het advies te geven of dit te bespreken 
op een vergadering van de dorpsraad. Als dat niet haalbaar is, laat de stad weten binnen 
welke termijn een definitieve reactie op het advies mag verwacht worden;  



- de adviezen van de dorpsraad toe te voegen aan het dossier dat ter behandeling wordt 
voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad, de 
betreffende gemeenteraadscommissie of andere instanties - indien van toepassing.  

 
De dorpsraad van Belsele heeft dan ook geen bezwaar om deze afsprakennota te ondertekenen. 
 

Websiteproject 'Belsele op de kaart zetten' 

 

De afgelopen vergaderingen van de dorpsraad hielden wij een bevraging onder de aanwezigen.  Eén 

van de zaken die leefde was een hernieuwde website van Belsele.  Diverse voorstellen kwamen naar 

voor:  

 

 Leve Belsele 

 Belsele Bruist 

 Belsele City 

 Belsele leeft 

 

We kozen om voor Belsele leeft te gaan.  Samen met de diverse verenigingen en organisaties willen 

we deze verder uitwerken. 

 

Vraag vanuit de dorpsraad: waarom niet meer via www.belsele.be? 

 

Om deze problematiek op te lossen werd er voorgesteld om een werkgroep website op te starten.  

Volgende aanwezigen worden graag uitgenodigd: Stany, Camiel, Elise, Wim, Jürgen 

 

Punten gemeenteraad, cultuurraad, milieuraad, jeugdraad, sportraad, werkgroep trage wegen, 

Triangel, UNIZO 

Gemeenteraad 

Vrijdag 13 september is het extra gemeenteraad. 

Vrijdag 26 september is er gewone gemeenteraad. 

In het najaar worden ook de diverse budgetten voor de periode 2014 - 2019 vastgelegd. 

Cultuurraad - Milieuraad - jeugdraad - sportraad 

Geen opmerkingen. 

 

Werkgroep trage wegen  

27 tot 30 oktober tentoonstelling.  Op 28 oktober is er een receptie voorzien + de opening van de 

stadhoudersboswegel. 

Triangel 

Goede evaluatie van de Zonnefeestmarkt. 



UNIZO 

Geen opmerkingen. 

Varia  

 Volgende dorpsraad gaat door op 7 oktober (dit in aanwezigheid van Schepen Hanssens, het 

gaat over verkeersveiligheid en mobiliteit in Belsele).  Eventuele vragen voor de Schepen 

mogen reeds gemaild worden naar belseelsedorpsraad@gmail.com  

 De dorpsraad komt in 2013 nog samen op volgende momenten: 

o 4 november 

o 9 december 

 Puidreef is daar een oerwoud van groen.  Kan er iets aan gedaan worden? 

 Wat met fout parkeren aan de Kerk? 

 Er zijn 2 bomen weg aan de parochiezaal.  Worden die ergens opnieuw gepland? 

 Kledijcontainer is weg.  Wel wordt er nog regelmatig kledij achter gelaten. 

 In de Gavermolenstraat tot de Molenwijk is er geen fiets- en voetpad.  Kan hier iets aan 

gedaan worden?  Eventueel tijdens de werken in de Kerkstraat? 

 In Puivelde aan het kruispunt Kemzekestraat - Kruisstraat zijn de witte lijnen niet meer 

zichtbaar.  Kan hier iets aan gedaan worden? 

Verslag: Jürgen Naudts 

 

 


