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dd. 08/09/2014 – zaal De Kouter 
 

 

De powerpoint die in bijlage aan dit verslag werd toegevoegd, is bepalend. 

Eventuele aanvullingen – opmerkingen worden in dit verslag opgenomen. 

 

 

Algemeen 

De maandelijkse dorpsraad zal anders georganiseerd worden.  

In plaats van een maandelijks overzicht te geven van de gebeurde activiteiten, zullen de 

werkgroepen/verenigingen meer naar voor kunnen treden.  

Dit door hun activiteiten zelf voor te stellen om zo de mogelijkheid te hebben een groter 

draagvlak voor hun werkgroep te bewerkstellingen.  

 

De werkgroepen zijn immers de kern van de dorpsraad. 

 

Verwacht tijdsbestek: 

- 3 weken voor de dorpsraad: de werkgroep geeft hun punt door met het verwachtte 

tijdsbestek dat ze er aan denken te spenderen. 

- 2 weken voor de dorpsraad wordt de uitnodiging uitgestuurd rekening houdend met de 

wensen van de verschillende werkgroepen 

- Doprsraad zelfs: eerst de punten van de werkgroepen, dan eventueel aangevuld met 

andere activiteiten 

 
 
De speelpleinwerking van Belsele 
De gloednieuwe speelpleinwerking van Belsele heeft een geslaagde start achter de rug.  
Voor meer informatie: zie powerpoint, of website: http://www.speelpleinwerkingbelsele.be/ 
 
Opstart Verkeerscel Belsele 
De verkeerscel zag op 19 augustus het levenslicht. Op de eerste bijeenkomst werd een 
rondvraag georganiseerd naar de verwachtingen van de aanwezigen (zie ppt). Hiermee zal 
op de volgende verkeerscel (maandag 22 september) volop mee aan de slag worden gegaan. 
 
Werkgroep cultuur: 
 
De werking wordt toegelicht.  

- warme oproep om op 18 september deze werkgroep te komen versterken 
- in januari is er de traditionele nieuwjaarsreceptie met een gastspreker 
- de 11 juli- viering is een vast gegeven 
- erfgoed wordt goed in het oog gehouden 
- activiteiten tijdens de jaarmarkt worden bekeken (kunstvrienden) 

http://www.speelpleinwerkingbelsele.be/


 
Werkgroep water: 
 

 De route van de Belselebeek: 
  
Schepen Charlier (toerisme) vraagt aan de werkgroep water om het traject langsheen de 
Belselbeek uit te werken. Deze route is reeds uitgestippeld en kan worden bekeken via 
www.wikiloc.com 
Meer bepaald via deze link: 
http://nl.wikiloc.com/wikiloc/find.do?q=belselebeek 
 
De stedelijke milieuraad gaat deze route fietsen op haar jaarlijkse fietsdag. Zij zullen dan de 
knelpunten of opm. over dit fietstraject overmaken aan de schepen. 
 
 
 

 
 
 

 Naamborden: 
In Belsele heeft de werkgroep water meer dan 10 jaar geleden het initiatief 
genomen om de waterlopen met naamborden bekend te maken. Dit ging 
alleen over de Belselebeek. Men wil dit nu doen voor de 3 beeklopen en 
hun zijlopen. 
Om een beter inzicht krijgen over de beken werd een PP getoond. 
Deze wordt doorgestuurd op aanvraag. 
 
 
 
 

http://www.wikiloc.com/
http://nl.wikiloc.com/wikiloc/find.do?q=belselebeek


Werkgroep trage wegen 
 

 Openbaar onderzoek Stadhoudersboswegel: 
 
Er start eerstdaags een openbaar onderzoek over de Stadhoudersboschwegel. De 
vaststelling van dit openbaar onderzoek is op de gemeenteraad van vrijdag 29 augustus 
2014 goedgekeurd. 
Het openbaar onderzoek gaat voor alle duidelijkheid niet over de heropening, maar over de 
verlegging van het traject. De heropening is juridisch al een feit. 
De werkgroep trage wegen zal een informatiecampagne opstarten gedurende dit onderzoek 
in de buurt van de wegel (Eikenlaan, groenstraat, Gentstraat, Moortelhoekstraat, 
Omloopdreef en Hoge Bokstraat).  
Zie folder in bijlage van dit verslag. 
 

 Inwandeling Stadhoudersboschwegel: 
 
Op 18 oktober zal de Stadhoudersboschwegel worden ingewandeld. De wegel kan bekeken 
worden via www.deraaklijn.be of via www.belsele.be 
Omdat de voorstelling niet altijd lukt is deze “wegelvieuw” ook op aanvraag te krijgen. 
Alle wegels staan dan op kaart en zijn afzonderlijk te bekijken in detail. 
Op 19 oktober zijn er andere interessante wandelingen gepland. De brochure in kleur 
hiervan wordt uitgedeeld. 
 

 Wikiloc en wegelmenu van werkgroep trage wegen: 
 
De website wikiloc is een website waar wandelroutes worden geplaatst. Er kunnen foto’s 
bekeken worden over elk traject. Zie bijv. http://nl.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=7533434 
 
 

 Inventarisaties:  
 
De werkgroep trage wegen doet regelmatig inventarisaties. Op zaterdag 13 september gaat 
om 9u30 weer een inventarisatie door info Bij Firmin De Beleyr 
 

 Joggingtraject Bloso 
 
Er wordt op 3 oktober een  BLOSO joggingtraject officieel ingehuldigd. Het traject is tot stand 
gekomen via de sportdienst Sint-Niklaas en Bloso. 
De werkgroep trage wegen heeft zwaar gewogen op dit dossier met succes. 
Binnen het traject zijn er nu twee feitelijke wegels “officieel”. Het gaat over de Kruiswegel en 
de Ransbeekwegel. 
Deze twee feitelijke wegels zijn volledig te bekijken via de wegelviewer van de werkgroep. 
De PP van deze twee wegels worden op vraag doorgestuurd. 
De wegels krijgen in een later stadium hun naamgeving en bewegwijzering. 
 
 
 

http://www.deraaklijn.be/
http://www.belsele.be/
http://nl.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=7533434


 
 
 

  Bewegwijzering trage wegen 
 
De houten naambordjes van de trage wegen zijn door velen 
gekend. Ze zijn ontstaan in Belsele en verder ingevoerd in alle 
deelgemeenten. 
Door de toetreding van Sint-Niklaas bij “regionale landschappen 
Schelde-Durme” http://www.rlsd.be/ 
Gaan de houten bordjes verdwijnen en vervangen worden door de metalen borden. 
Er wordt opgemerkt om de houten borden toch te laten staan. Dit is geen optie. Maar 
misschien kunnen de houten borden samen omgevormd worden tot een sculptuur met een 
infopaneel. De werkgroep cultuur neemt dit idee mee in haar volgende vergadering van 18 
september om 20u 
De nieuwe borden kunnen extra info geven met QR-codes enz… 
Ze zien er uit als volgt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Werkgroep milieu en natuur ( + berichtgeving adviesraad Stramin) 
 
• Het bufferbekken in de Hulstendreef wordt een natuurlijk overstromingsgebied, met een 

zwaluwenwand… 
• Men wil in alle begraafplaatsen in Sint-Niklaas natuurprojecten  realiseren (zoals 

bijenkasten enz…) ….men gaat dit voorleggen aan de dorpsraden 
• Men wil het bermbeheer actualiseren en is volop bezig met een inventarisatie (provincie) 

Zo wil men bekijken of er bepaalde waardevolle bermen maar 1 maal gemaaid 
kunnen worden I.p.v. 2x (dit wordt later voorgelegd aan de dorpsraden) 

• Voor het dier van het jaar (3e editie) zijn de uil, de vlinder, de egel en de pad 
genomineerd. De keuze is aan de burger… 

 
Over een aantal punten die hier werden aangebracht waren er meningsverschillen te horen. 
Deze kunnen in volgende vergaderingen thematisch besproken worden 
 
 
 

http://www.rlsd.be/


Werkgroep evenementen 
 
* Jaarmarkt zaterdag 8, zondag 9, maandag 10 en dinsdag  11 november 2014: 
 
Belsele sportief, Pasar, 11.11.11. hebben al gereageerd.  
Muziekclub ’t Ey zou ook een programma hebben en laat dit binnenkort weten. 
 
 
OPROEP:  
 
Iedere vereniging die zich wil bekendmaken, profileren of hun kas wil spekken …geeft de info 
door aan Firmin De Beleyr, zodat dit kan opgenomen worden in de brochure die over heel 
Belsele zal worden verdeeld (5000 exempl.) 
 
 
Flyer rommelmarkt wordt uitgedeeld. 
Zie ook www.rommelmarkten.be 
 
 
Varia 
 
 
• Er worden vragen gesteld over de Dubbelhofwegel. De naamgeving is niet juist : deze 

wegel noemt Moreelswegel en heeft het nr. 56. De wegel is te zien op de 
wegelviewer van de werkgroep trage wegen. Het overleg is hier aan de gang 

• Er wordt medegedeeld dat de pastorij openbaar wordt verkocht begin oktober ? 
• Putten: er wordt gemeld dat een put in de Kleemstraat er gevaarlijk bij ligt ondanks de 

signalisatie die rond dit heuvel is geplaatst. Klachten rond putten en andere kleine 
ongemakken worden beter gemeld via klantendienst@sint-niklaas.be  dan deze te 
melden op een dorpsraad. Het is leuker om te horen op een dorpsraad dat een 
burger initiatief genomen heeft over een knelpunt en dit opgelost heeft. 

 
• Data: : 
 
• 18 september:  werkgroep cultuur (20u) 
• 22 september: werkgroep verkeer (19u30) 
• 29 september: werkgroepen Trage wegen  en milieu en natuur (De Raaklijn) (20u) 
• 3 oktober: inhuldiging Blosotraject (uitnodiging volgt) 
• 13 oktober 20u volgende dorpsraad in de Kouter 
• 18 en 19 oktober: dagen van de trage weg (uitnodiging volgt) 
 
 
 

http://www.rommelmarkten.be/
mailto:klantendienst@sint-niklaas.be

