
Verslag Dorpsraad Belsele  

dd. 09-12-2013 – zaal ‘t Ey 

Aanwezig: Wim De Belie (moderator - voorzitter), Gino Van Haeken 

(wijkagent), Firmin De Beleyr, Jurgen Laureys, Tim Van Langenhove, Elise 

Ost, Alphonsine Vercauteren, Tine Covents, Sander Boënne, Rita De 

Bleyser, Geert Rombouts, Stany De Bleser, Joost Engelaar, Dirk Van der Speeten, Peter Verhoeven. 

Verontschuldigd: Schepen Heyrman, Schepen Hanssens, Schepen Geerts, Schepen De Meester, GR 

lid Huys, Hugo Eeckelaert, en Jürgen Naudts (waarnemend secretaris) 

 

1. Welkom en goedkeuring vorig verslag 

2. Inkomende brieven, mails, uitgaande brieven 

Inkomende mail Stany De Bleser i.v.m. Stadhoudersboschwegel 

 
3. Terugblik voorbije activiteiten 

 

Als bijlage een overzicht van de activiteiten in november 2013. 

 

4. Voorstelling werking ’t Ey 

 

De basis van ’t Ey wordt gevormd door een hele schare aan vrijwilligers en 1.7 beroepskracht. 

Binnen ’t Ey is er ruimte voor alles wat niet commercieel is, onder de volksmond gekend als “Folk”, 

hiertoe hebben ze een mandaat binnen het muziekdecreet gekregen.  

De vrij willigers werking en de stuurgroep zorgen voor de inhoudelijke invulling, maar op de 

achtergrond dinet er ook zakelijk worden nagedacht. 

’t Ey is gevestigd op de site van de kouter. De werking verloopt via lidkaarten en is nog steeds in 

expansie. 

Het financiële aspect blijft een uitdaging: muzikanten en noodzakelijk investeringen in de 

accommodatie kosten geld. 

 

5. Voorstelling werkgroep Cultuur 

Het bestuur van de werkgroep Cultuur is als volgt samengesteld 

 Dirk Van der Speeten: Voorzitter 

 Peter Verhoeven: ondervoorzitter 

 Guido Stevens: penningmeester 

 

Zij onderhouden nauwe contacten met de 26 cultuurverenigingen die Belsele rijk is. 

 

Volgende activiteiten: 

 Nieuwjaarsreceptie: 22 januari samen met DR 

 11-juli-viering: samen met DR 



 3 maart: WG cultuur 

 5 mei: WG cultuur 

 6 oktober: WG cultuur 

  

6. Punten raden/verenigingen/… 

a.  Sportraad 

Geert Rombouts, afgevaardigde gymnastische sporten, stelt de werking van de sportraad voor. 

 

De sportraad is een raad die 8x per jaar samenkomt rond volgende thema’s: wat gebeurt er aan 

sport, hoe worden budgetten verdeeld, hoe zit de subsidieregeling in elkaar, aan wie wordt de 

sportverdiensten trofee uitgereikt. De sportraad is een officieel adviesorgaan en komt daarbij 

regelmatig in contact met de schepen van sport. 

 

Binnen de sportraad is er geen rechtstreekse link met Belsele (dus bvb geen deelsportraad). Er zijn 

immers ook heel wat overkoepelende sportorganisaties (bvb Reinaertstappers) Maar er mogen 

steeds punten vanuit Belsele aan de agenda worden toegevoegd. De verslagen zijn te raadplegen via 

http://www.sinsport.be  notulen (deze link) 

 

Wie sportactiviteiten of evenementen wil organiseren, of wie vragen heeft mbt subsidiering als 

sportvereniging, mag steeds contact opnemen met Geert.  

 

Recent besproken mbt Belsele: de putten op de parking van De Klavers zullen gedicht worden. 

 

b. Milieuraad 

De werkgroep milieu van de Dorpsraad Nieuwkerke is toegetreden tot de milieuraad. Ook wij kunnen 

indien hier vraag toe is. 

 

c. Jeugdraad 

geen nieuws 

 

d. Werkgroep Trage Wegels 

de stadshouderboswegel word nu doorgetrokken van Dhollandia tot aan de Moortelhoek! 

 

Langsheen de Molenbeek zal er de komende maanden een nieuwe trage wegel worden 

geopend/aangelegd. Dit door het aanleggen van een fietspad vanaf grondgebied Sint-Pauwels, via 

Tantoeter (driehoekig pleintje aan de Eikelaan) naar de Gentstraat 

 

Houthakkerswegel wordt als volgende wegel aangesneden: tussen de Kouter en de Hooimansstraat. 

 

7. Voorstelling/vraag ouderraad Gavertje Vier (Joost) 

Binnen de naschoolse opvang (tussen 16u en 18u) hebben de kinderen de mogelijkheid om zich 

‘zinvol’ bezig te houden: bvb. Bijscholing Frans. Vanuit de ouderraad komt de vraag of de dorpsraad 

soms ideeen heeft om iets te organiseren rond cultuur en sport. ’t Ey heeft hiervoor reeds al voorstel 

gedaan, maar een dagelijks 16u-18u aanbod is moeilijk, ook wordt gedacht aan een “bad streets 

boys”-wandeling te doen met de kinderen. 

Naast naschoolse opvang, is het dossier verkeer ook belangrijk (kiss&ride-beleid). 

http://www.sinsport.be/html/notulen.html


30 januari 2014 is het ouderraad, een vertegenwoordiging van de DR is hierop welkom 

 

 

 

8. Toelichting inrichting Stationsomgeving 

Firmin stelt de nieuwe inrichting van het station van Belsele voor (met meer fiets- en meer 

autoparkeerplaatsen). De toekomstvisie van De Raaklijn op het station van Belsele werd door 

Infrabel opgemerkt. Zij hebben De Raaklijn uitgenodigd samen met 2 schepenen en een 

vertegenwoordiger van de dorpsraad. 

 

9. Afbakening wijken en buurten te Belsele 

Binnen Belsele zijn er verschillende buurten en wijken. In kader van het buurtgericht werken, naar 

mogelijkheden toe om zaken te organiseren met buurtcomités, en om oude linken niet te 

verwaarlozen, worden een aantal buurten vastgelegd: 

Puivelde, Valk, Gouden Leeuw, Boskapel, Bezekoek, Mierennest, Molenwijk, Belseledorp, Kouter, 

Paradijs, Populierenwijk, 1000-appels, Waterschoot, Neerkouter, Oude Baan, Ossenhoek, Dekpriem, 

Moortelhoek, Pattotterij, Roggeveld, nieuw: Hoge Bokstraat-doodlopend 

 

 

 

10. Varia  

 Kerstverlichting: stemt het bestek wel overeen met wat er uitgevoerd is? Door het ontbreken van 

lichtarmaturen op de openbare verlichting is er naar een creatieve tussenoplossing gezocht. Dit 

wordt voor een jaar geëvalueerd. 

 Nood aan extra verlichting in de lange dreef: is wel donker  

 Enkele verkeersborden zijn gedraaid: waarschijnlijk met de hevige wind van de voorbije dagen, 

de spiegel thv het kruispunt van de Kleemstraat met de Eindestraat is van slechte kwaliteit. Beide 

best melden via het infopunt. 

 Problematiek parkeren tijdens sportactiviteiten: aan de sportverenigingen wordt gevraagd om bij 

de uitnodiging een kaartje te voegen met aanduiding van de parkings (bvb bij Van den Keybus). 

 GASboetes: Vraag om GAS-ambtenaar op volgende DR uit te nodigen 

 ’t Klavertheater stelt “Martha en Mathilda” voor: een blijspel op 21, 22 en 23 februari. Meer info 

via www.klavertheater.be 

 

 

 

 

Verslag: Wim De Belie 

 

 

http://www.klavertheater.be/

