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Julien Ghesquière, Camiel De Vooght, Ilse Meerschaert, Elise Ost, Roger De 
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1. Welkom en goedkeuring vorig verslag 

2. Inkomende brieven, mails, uitgaande brieven 

Inkomende mail Emma Robyn, officiële ondertekening afsprakennota dorpsraden (dd. 17-02-2014) 
Inkomende mail Christine Selleslagh, evaluatie sfeer- en kerstverlichting (dd. 21-02-2014) 
Inkomende mail Schepen Charlier, toekomst jaarmarkten (dd. 20-02-2014) 
Inkomende mail Peter Verhoeven, werkgroep cultuur: toelichting 11 juli viering 
Inkomende mail Camiel De Vooght, parkeerbeleid, verkeersveiligheid tijdens wielerwedstrijden 
 
3. Terugblik voorbije activiteiten 

 

Als bijlage een overzicht van de activiteiten in december 2013 – januari 2014. 

 

4. Toelichting stadsfinanciën en meerjarenplan door schepen van Financiën Mike Nachtegael 

 

Als bijlage sturen wij de powerpoint voorstelling van Schepen Nachtegael mee.   

 

We danken de schepen voor deze toelichting.  Na de toelichting worden door de aanwezigen enkele 

vragen gesteld. 

 

Moest het nieuwe rusthuis effectief zoveel geld kosten (o.a. kunstwerk, zetels, stoelen…)?  Zijn 30 

parkeerplaatsen aan het rusthuis niet te weinig? 

  

Schepen geeft aan dat het Lindenhof ingericht is als een modern, gezellig en huiselijk hedendaags 

rusthuis.  Het beschikt over de nodige strenge veiligheidsnormen die voorzien zijn voor de bouw van 

een rusthuis. 

Om dit rusthuis tot stand te brengen, werd er beroep gedaan op Vlaamse subsidies.  Deze Vlaamse 

subsidies leggen ook diverse voorwaarden op nl. voorzie voldoende groen, water, kunst… 

De plannen voor de realisatie van dit rusthuis werden opgemaakt in de vorige legislatuur.  Zij kozen 

ervoor om 30 parkeerplaatsen te voorzien.  Men kon toen qua beschikbare grond ook maar 

gebruiken wat beschikbaar is. 

 

 

 



Wat met onverwachte uitgaven? 

 

Schepen licht toe dat deze niet apart voorzien zijn in de meerjarenplanning.  Hiervoor zijn 2 opties: 

 

1. Het aansnijden van de Stedelijke reserves 

2. Schuiven / schrappen van andere investeringen 

 

Hij geeft aan dat punt nr. 1 niet zijn voorkeur geniet. 

 

Een dienstencentrum in Belsele? 

 

Het dienstencentrum te Belsele is in volle ontwikkeling.  Er is een ruimte voorzien waar onder andere 

kappersactiviteiten zullen doorgaan.  Tevens kunnen er warme maaltijden genuttigd worden.  Deze 

antennewerking zal in de toekomt ook voorzien worden in Sinaai. 

 

Kan Triangel fv subsidies ontvangen? 

 

De subsidies zijn voorzien voor erkende verenigingen in de diverse sectoren. 

 

Bij het verkopen van gebouwen, wat gebeurd er met de inkomsten? 

 

We voorzien in het meerjarenplan ongeveer 3.000.000 EUR (raming) aan inkomstenzijde naar 

aanleiding van de verkoop van stedelijke gebouwen.  Deze opbrengst (raming) is opgenomen in de 

investeringen. 

 

Wat met hernieuwen rioleringen in landelijke gebieden? 

 

Het is vastgelegd waar de stad rioleringen aanlegt/saneert, en waar niet. Concreet zijn er diverse 

landelijke straten waar niet gekozen wordt voor uitgebreide rioleringswerken (hoge kost versus 

hoeveelheid te verwerken water), maar voor individuele installaties (die ook gesubsidieerd worden).  

In landelijke gebieden willen we werken met individuele verwerkingsinstallaties.  De hogere overheid 

voorziet hier gedeeltelijk ook subsidies voor.   

 

Het inwonersaantal is gestegen van 68.000 naar 74.000.  Houdt de voorzichtige raming van het 

meerjarenplan hier rekening mee? 

 

Wat betreft de verwachte inkomsten uit gemeentebelasting en onroerende voorheffing zijn we 

verplicht om de ramingen te volgen die de hogere overheid ons meedeelt. We mogen ervan uitgaan 

dat er in zekere mate rekening wordt gehouden met de bevolkingsevolutie. Indien zou blijken dat de 

inkomsten toch hoger zijn, dan is dat vanuit financieel oogpunt goed. Ofwel draagt dit bij tot een 

meer comfortabele reserve (nuttig voor de beleidsruimte voor de bestuursperiode 2019-2024, of 

nuttig voor onvoorziene uitgaven), ofwel kan dit bijdragen tot het compenseren van hoger dan 

verwachte uitgaven (bijvoorbeeld personeelskost).  

 

Opmerking: JC De Galjaar: 300.000 EUR >< JOC Troelant: 1.400.000 EUR (passiefbouw).  Waarom 

voor Belsele maar 300.000 EUR? 



Finaliteit van beide projecten is anders. In Sinaai gaat het om een jeugdhuis en polyvalente 

ontmoetingsruimte. Zulk is ruimer en qua constructie en inrichting groter en dus duurder dan de 

voorziening van een instuifruimte louter voor de jeugd. In Belsele beschikt men met De Klavers 

al,over een degelijke polyvalente zaal, en is een vergelijkbare investering zoals in Sinaai gewoon niet 

nodig. 

 

5. Punten raden/verenigingen/… 

Onderstaande vraag werd door Camiel aangebracht. 

 

Het is opvallend, dat tijdens wielerwedstrijden in Belsele, het parkeren van 
autovoertuigen op voetpaden en fietspaden, en zeker in straten waar maar langs één 
kant, mag geparkeerd worden. 
Dit gebeurt in de omliggende straten van het parcours, waar een wielerwedstrijd(en) 
worden gehouden. 
Tot gevolg, dat dit voor voetgangers, personen met een babywagen, en 
rolstoelgebruikers, een gevaarlijke situatie schept, daar deze personen (in een 
gevaarlijke verkeerssituatie)  dan op de straat moeten, voor zicht verder te verplaatsen! 
Een vraagstelling toen aan de politie ter plaatse? We zijn niet bevoegd krijgt men als 
antwoord. 
Bij deze de vraag bij deze wielerwedstrijden, het verkeersreglement kordaat wordt 
toegepast, buiten het parcours?  

 

Naar aanleiding van bovenstaande mail namen wij contact op met schepen Hanssens.  Schepen 

Hanssens steekt zijn hand uit richting Belsele i.v.m. het oprichting van een verkeerscel in de schoot 

van de dorpsraad.  Graag hieronder zijn reactie. 

 

Beste Dorpsraad, 
  
Ik juich het oprichten van een verkeerscel in de schoot van de dorpsraad toe. In het zeer 
recente verleden heeft de praktijk uitgewezen dat zo een verkeerscel in de schoot van 
de dorpsraad een echt verschil kan maken voor zowel de dorpsraad en het dorp zelf als 
voor de mobiliteitsdienst en mezelf als schepen. Alhoewel de zaken anders worden 
aangepakt in Nieuwkerken en Sinaai kan ik zo wel een aantal voordelen opsommen: 

-       Gestructureerde aanpak oplijsten verkeersvragen -en problemen (Sinaai en 
Nieuwkerken) 

-       Hulp op het terrein om zaken snel aan te kaarten (SInaai en Nieuwkerken) 

-       Actieplannen opstarten (Nieuwkerken) 

-       Dialoog bevorderen, mensen mee in het bad trekken op zoek naar oplossingen en 
ook uitleggen waarom sommige dingen wel en andere niet kunnen (Sinaai en 
Nieuwkerken) 

-       Makkelijke rapportering en opvolging eerder aangehaald problemen (Sinaai) 

-       Volwaardige partner bij wegenwerken en heraanleg bovenaanleg (Sinaai) 

  



Ik stel voor dat wanneer de dorpsraad start met zo een groep, ik kort een toelichting 
kom geven bij de werkwijze tesamen met de mobiliteitsambtenaar en de lokale politie. 

  
Wij zullen dan ook samen met de schepen, de dorpsraad, mobiliteitsambtenaar, de lokale politie, 

inwoners van Belsele een 1ste vergadering organiseren van de verkeerscel Belsele.  De datum wordt 

nog gecommuniceerd. 

 

Werkgroep website 

 

Wat is de stand van zaken i.v.m. de website?  Hierover zullen we een nieuwe werkgroep website 

plannen. 

 

Werkgroep 11 juli viering 

 

4 juli zal deze viering doorgaan in De Klavers.  Deze viering zal verder uitgewerkt worden in de 

werkgroep 11 juli viering.  Hiervoor zullen wij per mail een oproep doen. 

 

Triangel fv 

 

Ook deze zomer nl. 26-07-2014 (klopt datum) hebben wij graag dat de Zonnefeesten in het dorp 

worden georganiseerd.  Vorig jaar nam Triangel fv deze organisatie voor zijn rekening.  Graag willen 

zij voor de editie van 2014 opzoek gaan naar partners in Belsele, die mee hun schouders onder dit 

evenement willen zetten. 

 

Lijkt dit iets voor jullie?  Aarzel dan niet om Ilse of Elise te contacteren. 

 

STRAMIN – werkgroep trage wegen 

 

 17-02 is er de ondertekening van de afsprakennota’s tussen dorpsraden alsook adviesraden 

met het stadsbestuur 

 Elke dorpsraad mag een vertegenwoordiging hebben in de milieuraad.  Kandidaten kunnen 

zich melden bij Wim. 

 Er is beweging gekomen in de Molenbeekroute.  Deze loopt reeds vanaf de Kemzekestraat 

tot in Stekene.  Men wil dit fiets- en wandelpad doortrekken tot de Marktstraat (dit op 

provinciaal niveau).  De Raaklijn wil dit graag doortrekken tot de Hoge Bokstraat. 

 

6. Varia  

 

Vergaderdata dorpsraad voorjaar 2014  

 

 10-03-2014 in ’t Ey 

 12-05-2014  

 16-06-2014 

 

 

Verslag: Jürgen Naudts 


