
Verslag Dorpsraad Belsele  

dd. 12-05-2014 – zaal De Kouter 

Aanwezig: Wim De Belie (voorzitter – moderator), Naoual Achaibi en Freja 

Van Acoleyen (buurtbedrijf Drietakt vzw), Tom De Cuyper (Belsele Events), 

Jurgen Laureys (Fenice), Firmin De Beleyr (De Raaklijn – 11.11.11), Stany De 

Bleser, Julien Ghesquière (GR-Lid), Bart De Maesschaelek), André Weyn, Tine Covents (SP.A Belsele), 

Sander Boënne, Guido Stevens (AVK-VOS), Maria Grossfeld (Markant), Peter Verhoeven, Hugo 

Eeckelaert (Landelijke Gilde Belsele), Ilse Meersschaert (Triangel FV), Elise Ost (Triangel FV), Tim Van 

Langenhove (Budokwai Belsele, JC De Galjaar, SpoorZeS, Deeljeugdraad) en Jürgen Naudts 

(waarnemend secretaris – verslag) 

Verontschuldigd: Katrien Soetens, Schepen Heyrman, Gino Van Haeken, Schepen Van Peteghem, 

Schepen Buysrogge, GR-lid Van Hecke 

 

1. Welkom en goedkeuring vorig verslag 

 

2. Inkomende brieven, mails, uitgaande brieven 

 

Inkomende mail OCMW Sint-Niklaas i.v.m. opmaak van een extern communicatieplan 

Inkomende mail Camiel De Booght i.v.m. telsysteem en of telsysteem in de Bergstraat 

Inkomende mail werkgroep cultuur i.v.m. optreden Will Ferdy 

Inkomende mail triangel FV, verslag vergadering 

 

3. Voorstelling buurtbedrijf Drietakt vzw  

  

Wie zijn wij? 

 Buurt- en nabijheidsdienst 

 Dienstverlening aan huis 

 Voor inwoners van groot Sint-Niklaas 

 Samenwerkingsverband tussen: Stadsbestuur Sint-Niklaas, OCMW, Groep Intro, Mo-clean, 

Den Azalee, Jomi, Echo-projecten en Unizo 

 Team: Voorzitster: Christel Geerts / Coördinator: Hilde Soetens / P-team: Naoual Achaibi / 

Mf-team: Freja Van Acoleyen 

 

Wat doen wij voor particulieren? 

 

Poetsen – klussen – verhuizen – tuinonderhoud – grafonderhoud 

 

Wat doen wij voor organisaties? 

 

Tuinonderhoud – verhuizen – sneeuw ruimen – klussen – onderhoud hydranten  

 

Alle info is te vinden op http://www.drietakt.be/  

 

http://www.drietakt.be/


4. Terugblik voorbije activiteiten 

 

Als bijlage een overzicht van de activiteiten in april 2014.  

 

 Kan er tijdens de carnavalstoet controle gedaan worden op het aantal decibels? 

 Speelplein in Puivelde? 

 

5. Terugkoppeling overleg jaarmarkten te Belsele 

  

Schepen Charlier en haar diensten nodigden iedereen die jaarmarkten organiseert in Sint-Niklaas uit 

voor een overleg. 

 

 Alle geplande jaarmarkten blijven bestaan.  Enkel op Zwaanaarde verdwijnt er eentje. 

 Over Puivelde is nog geen beslissing genomen.  Belsele kan blijven bestaan. 

 Er volgt een verdeling van de budgetten 

 Randanimatie wordt voorzien – die kan dan jaarlijks roteren 

 Om nog een aantal punten op te helderen zal er een nieuw overleg worden vastgelegd 

 

 

6. Terugkoppeling dorpsverkeerscel Belsele 

  

Met de oprichting van de dorpsverkeerscel (in samenspraak met Schepen Hanssens en zijn diensten) 

willen wij in Belsele opzoek gaan naar een breed draagvlak rond mobiliteit. 

 

Belangrijk hiervoor is dat iedereen uit Belsele – scholen – middenstand – verenigingen de kans moet 

krijgen het 1ste overleg van de dorpsverkeerscel bij te wonen.   Hiervoor maken we een flyer die 

bedeeld zal worden over héél het grondgebied.  Dit kost ons zo’n 150 EUR. 

 

Het 1ste overleg zal doorgaan op 4 juni om 19u30 in zaal De Kouter. 

 

7. Punten raden/verenigingen/… 

  

Werkgroep cultuur 

  

● 11 juli viering – hulp verenigingen!   Mails - uitnodigingen komen blijkbaar niet bij de 

juiste mensen terecht   (dorpsraad zal per werkgroep (cultuur – jeugd – milieu) e-

mailadressen uitwisselen) 

  

Milieu 

   

 Er volgt een open jaarvergadering op 20 mei om 20u op het stadhuis. 

 

 Werkgroep Trage Wegels 

 

 Zwerfvuilactie  

 Stadshoudersboswegel open in het najaar 



 Molenbeekroute  

 Toegetreden tot regionaal landschap Schelde – Durme 

 Trage Wegenplan Belsele 

 

Jeugd 

●  Nieuwe speelpleinwerking – dit in de gebouwen van JC De Galjaar met 

speelmogelijkheden op het avontuurlijk speelterrein en Gavertje 4 

● JC De Galjaar bestaat 5 jaar en vierde dit met een receptie.   

● In de zomervakantie bezoek aan de kampen 

 

Triangel FV 

 

 Actie ‘Belsele scoort’ vanaf 12 juni, momenteel 15 deelnemers 

 Laatste weekend van juni volgt ook nog een actie 

 Gesprek met Schepen Hanssens, idee i.v.m. winkelfietsroute langs Belsele en Sinaai 

 

 

 

Zonnefeestmarkt 

 

 De organisatoren van vorig jaar schreeuwen al bijna een heel jaar naar meer werkende 

handen – momenteel zou de zonnefeestmarkt zelfs niet doorgaan 

 Geen goede samenwerking met cafés  

 Andere datum? 

  

Gemeenteraad 

 

 Vervangen schouw van de school 

 E. Claeslaan voetpaden opnieuw aangelegd 

 

7. Varia 

  

Vergaderdata dorpsraad voorjaar 2014 

  

● 16-06-2014 

  

 Dorpsraad bezorgd aan de werkgroepen de e-mailcontacten. 

 

 

Verslag: Jürgen Naudts 

 


