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Verontschuldigd: GR lid Luk Huys, Burgemeester Dehandschutter, Schepen Van Peteghem, Schepen 

Henne, Schepen Buysrogge, Schepen Hanssens, Gustaaf Lerno, Ilse Meerschaert 

 

1. Welkom en goedkeuring vorig verslag 

 

2. Inkomende brieven, mails, uitgaande brieven 

 

● Inkomende mail i.v.m. autovrije zondag op 21 september 2014 

● Uitgaande mail i.v.m. metingen Bergstraat 

● Inkomende mail i.v.m. metingen Bergstraat 

● Inkomende mail i.v.m. verslagen dorpsraad 

● Inkomende mail met verslag Triangel fv 

● Inkomende mail i.v.m. activiteiten herdenking ‘de grote oorlog’ in Belsele 

● Inkomende mail i.v.m. voorstellingen Ritmica 

  

3. Terugblik voorbije activiteiten 

  

Als bijlage een overzicht van de activiteiten in februari 2014. 

  

4. Toelichting gemeentelijke administratieve sancties door Sofie Van Audenhove 

Aan het document in bijlage werden nog een aantal vragen/opmerkingen in de vergadering 

toegevoegd: 

● Via meldpunt Stadsbestuur kunnen zaken als bijvoorbeeld wildplassen doorgegeven worden. 

● Sluikstorten: wat is sluikstorten precies? Bijvoorbeeld afgekeurde pmdzakken (bvb. naast de 

Oxfam Wereldwinkel). Globaal gezien is dit, net als veel andere punten moeilijk op te lossen 

zolang de mentaliteit van de burgers niet wijzigt. Hier kan beter informeren wel helpen: 

bijvoorbeeld ophaalkalender wijk per wijk verspreiden. 

● Huisdieren: geven soms aanleiding tot klachten. Al is de sanctie of probleem vaak soort 

afhankelijk: bijvoorbeeld: Katten hebben een vrije loop.  Hanen en kippen niet. 

● Geluidsoverlast: Spelende kinderen vs muziekinstallaties bij jeugdverenigingen.waar ligt de 

grens. 

● Op het Speelterrein in de Molenwijk staat al jaar en dag verboden te voetballen. Maar klopt 

dit wel? 

  

  

  



5. Terugkoppeling overleg jaarmarkten te Belsele 

  

Dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering 

  

6. Punten raden/verenigingen/… 

  

Werkgroep cultuur 

  

● Eind dit jaar zal er een nieuw werkgroepbestuur gevormd worden. 

  

● 22 juni - Concert Willy Ferdie - afscheidsconcert(!!!) – in samenwerking met de 

dorpsraad. Kaarten zijn te verkrijgen in voorverkoop aan 8 euro en aan de kassa aan 10 

euro. 

● Werkgroep 11 juli viering: zijn er verenigingen die hier aan willen meedoen? Zij zijn 

welkom op 17-03-2014 om 20u  in 't Ey 

  

Mobiliteit 

  

In de schoot van de dorpsraad zal een Verkeerscel worden opgericht als bijkomende 

werkgroep. Hiervoor wordt een datum op korte termijn geprikt. Om het draagvlak te 

verbreden zal een algemene uitnodiging verstuurd worden binnen heel Belsele. Ook de 

dorpsraad en de werkgroepen zullen binnen deze brief verduidelijkt worden. Er wordt bij 

Stad Sint-Niklaas nagevraagd hoe dit financieel kan ondersteund worden. 

  

Jeugd 

●  Binnen de dorpsraad wordt de vraag gesteld of 300.000 EUR voor De Galjaar niet wat 

veel is. Er wordt geantwoord dat de Galjaar al 5 jaar een groeiende werking wordt 

opgebouwd en er een nieuwe generatie al voor opvolging zorgt 

● Deeljeugdraad zoekt nieuwe voorzitter en secretaris 

● Op 30 maart is het weer zeskamp 

● Speelpleinwerking Belsele is opgericht! trekkers zijn Vincent Baart en Nele Coppens 

vanuit De Galjaar 

 

Belsele algemeen -ruimtelijke ordening 

 

● Om de leefbaarheid van Belseledorp te vergroten kijkt de dorpsraad naar de pastorijwoning: 

○ De woning wordt verkocht om financiële redenen 

○ De tuin zou zekerheid bieden op een continue groene long waar de jeugd ook in kan 

spelen kostprijs (dicht bij parochieplein) 

○ De pastorijwoning is geklasseerd en moeilijk als bvb jeugdhuis in te richten. De 

dorpsraad is voorstander om de woning INDIEN deze zou verkocht worden een 

sociaal doel verplicht te laten opnemen. Concreet wordt er gedacht aan een 

jeugdherberg of dokterspraktijk, zodat Belselenaren hier welkom blijven en de tuin 

ook kan gebruikt worden.  

 

 



  

7. Varia 

  

Vergaderdata dorpsraad voorjaar 2014 

  

● 12-05-2014 

● 16-06-2014 

  

  

Verslag: Jürgen Naudts 

 


