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Bedankt Stany! - Welkom Jürgen  

We nemen als dorpsraad afscheid van Stany.  De afgelopen jaren verzorgde Stany het secretariaat 

van de dorpsraad.  De voorzitter dankt hem hiervoor en heeft ook een gepast geschenk bij (we zullen 

dit aan Stany bezorgen). 

De dorpsraad heet Jürgen welkom als waarnemend secretaris van de dorpsraad.  Jürgen is 

beroepskracht bij vzw De Galjaar.  Deze raad van bestuur besliste dat Jürgen ruimere dingen mag 

doen dan enkel werkzaam zijn voor het jeugdhuis.  Jürgen zal de functie van secretaris op zich nemen 

totdat er iemand voor deze functie wordt gevonden. 

Rondje van de aanwezigen 

Iedereen stelt zich kort even voor en voor welke vereniging ze naar de dorpsraad komen. 

Terugblik voorbije activiteiten 

Aan de hand van een gemakkelijk wordbestandje overlopen we de activiteiten van maart - april en 

mei.  We zullen dit bestandje ook meesturen met het verslag. 

Voorstelling Triangel 

We hebben als dorpsraad het doel dat elke vergadering een vereniging zich kan voorstellen.  

Vandaag is het de beurt aan Triangel.  Triangel werd in april 2012 opgericht met volgende doelen: 

 samenbrengen van de Belseelse zelfstandigen 

 dynamiek brengen onder de ondernemers 

 Belsele aantrekkelijk, commercieel op de kaart zetten in het Waasland 
 
Triangel = een driehoek nl. consumenten, ondernemers en samenwerking met andere partners 

(UNIZO, stadsbestuur en dorpsraad). 

 

 

 



 

In 2012 organiseerde Triangel een 4-tal acties: 

 

 Belsele zomert eind juni 

 25ste editie van de Zonnefeestmarkt 

 Sinterklaasactie 

 Belsele wintert 

 

In navolging op de laatste actie had Triangel ook een gesprek met het stadsbestuur i.v.m. 

Kerstverlichting in Belsele.  Doordat er geen budget voor handen was kon dit niet.  Triangel nam dan 

zelf het heft in handen en plaatste zelfgemaakte kerstbomen met verlichting in hun etalage. 

 

Wat is nu het verschil tussen UNIZO en Triangel? 

 

Triangel is onafhankelijk.  Iedereen is op zichzelf.  Met hun organisatie willen zij opnieuw iedereen 

aanspreken.  Triangel werkt daarom in richting van de consument en niet in richting van de 

ondernemer. 

 

Zowel UNIZO als Triangel behouden hun eigen werking.  In het nieuwe bestuur is er ruimte voor 

iemand van Triangel. Ze zorgen wel samen voor kruisbestuiving. 

 

In 2013 zal Triangel opnieuw Belsele zomert organiseren (van 26 tot 30 juni) en de Zonnefeesten op 

27 juli.  Op de Zonnefeesten is iedereen welkom (ook verenigingen).  Vandaar dat de brief met 

inschrijving mee zal verzonden worden met het verslag. 

 

Tijdens de voorstelling kwamen een 3-tal punten naar voor waar de dorpsraad op vlak van 

middenstand mee zijn schouders onder kan zetten: 

 

1. Centrummanagement enkel in de stadskern? 

2.  Kerstverlichting toch ook in Belsele 

3. Afschaffing bloemenmarkten in de deelgemeenten 

 

Wat dit laatste punt betreft stuurde de dorpsraad reeds een brief met vraag om uitleg naar het 

stadsbestuur.  Wij hopen dan ook op een constructief antwoord. 

 

Belsele op de kaart 

Afgelopen dorpsraad (DR) werd via stellingen gepeild naar diverse onderwerpen.  o.a.: 

 moet de DR maandelijks werken rond een thema (milieu, openbare werken, participatie,...) in 
plaats van ad hoc thema's uit de actualiteit; 

 moet de website van de DR voor alle verenigingen toegankelijk zijn om activiteiten toe te 
voegen; 

 moet de DR een kapstok zijn waar andere verenigingen hun kapstok aan kunnen hangen voor 
het organiseren van activiteiten; 

 moet de DR zich op alle sociale media (facebook, twitter, linkedln,...) duidelijker profileren; 



 aan deze zaken met de DR nog werken; 

 moet de DR werken aan zijn bekendheid binnen Belsele; 

 moet de DR beslissingen van stad Sint-Niklaas steeds kritisch bekijken en evalueren; 

 moet de DR jaarlijks zijn schouders mee zetten onder een sociaal project; 

 volgende zaken moeten meer aan bod komen in de DR; 

 moet de DR maandelijks op een andere locatie worden georganiseerd (bvb in het lokaal van 
een vereniging); 

 de DR is er vooral voor de georganiseerde Belselenaar (die lid is van een 'vereniging'); 

 Puivelde moet een vast punt op de agenda van de DR zijn. 
 

Het is de bedoeling dat we op de volgende dorpsraad de resultaten bekend maken zodat we in 

richting van het nieuwe werkjaar hiermee aan de slag kunnen. 

 

Punten cultuurraad, jeugdraad, sportraad, werkgroep trage wegen 

Cultuurraad 

Zaterdag 29 juni Vlaanderen Feest in De Klavers 

19u  optreden kon. fanfare Sint-Cecilia 
19u30 - 20u30 Film zo leefde Belsele 
20u45  toespraak schepen van cultuur 
21u  Jan De Wilde & vrienden 
 
Diverse verenigingen verlenen hun medewerking.  Meer info via guido.stevens@scarlet.be  

 

Jeugdraad 

Op zondag 19 mei is er de zeskamp voor jeugdverenigingen.  Op een sportieve manier nemen zij het 

tegen elkaar op.  De winnaar gaat naar huis met de wisselbeker. 

Sportraad, milieuraad en werkgroep trage wegen  

Geen aanwezigen 

=>  volgende dorpsraad staan hier ook tussen punten gemeenteraad en Triangel 

Triangel 

 3de Belsele zomert van 26 tot 30 juni 

 Zonnefeesten op 27 juli 
 
Gemeenteraad 

 

 Urbanisatie: Ontwerp RUP Speelbos Mierennest: voorlopige vaststelling 

 Gemeentegoederen: verwervingen en vervreemdingen: uitbreiding Populierenwijk: openbare 
verkoop van stadsgronden: vaststelling verkoopsvoorwaarden en instelprijs 

 Openbare werken: Rioproject Kerkstraat e.a.: definitief ontwerp: vaststelling 

 Stedelijk basisonderwijs: Basisschool Gavertje Vier Belsele: samenstelling schoolraad: 
kennisneming 



 Patrimonium: Zakelijke rechten: Populierenwijk: verkoop: plaatsen elektriciteitscabine: 
vaststelling voorwaarden akte 
 

Varia  

 Volgende dorpsraad gaat door op 3 juni, niet op 10 juni! 

 Artikel voor De Reynaert moeten binnen zijn begin juni.  Adverteren kan nog steeds 

 Kunnen de ideeën van JC De Galjaar i.v.m. hun mogelijke nieuwbouw geagendeerd worden 

op de volgende dorpsraad?  Dit is geen probleem, de Schepen van Jeugd zal ook uitgenodigd 

worden 

 Vesta vzw geeft mee dat hun polyvalente zaal kan afgehuurd worden.  Vesta vzw wordt 

tevens gevraagd of ze hun organisatie / vereniging op de volgende dorpsraad kunnen 

voorstellen.  Dit is in tussen ook in orde. 

 Camiel vraagt of alle verenigingen, middenstanders... kunnen vermeld worden op 

www.belsele.be?  We zullen als dorpsraad onderhoren wat kan. 

Verslag: Jürgen Naudts 

 

 


