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Verslag Dorpsraad van 5 oktober 2021 

 

36 Hansbekenaren waren ondanks de barre weersomstandigheden aanwezig op de dorpsraad van 

5 oktober 2021 in de gemeentezaal. Daarnaast ontvingen we 7 verontschuldigingen.  

We hebben, ondanks corona, zeker niet stilgezeten en konden terugblikken op een aantal 

geslaagde activiteiten sinds de laatste (digitale!) dorpsraad op 29 april 2021. Jammer genoeg 

hadden ze niet allemaal het verhoopte resultaat, maar we lieten toch onze mening horen.  

Belangrijkste thema van de avond was toekomstgericht: welke activiteiten voorzien we voor het 

komende jaar? Er werden maar liefst 27 suggesties gedaan. We gaan dus keuzestress krijgen, maar 

besloten alvast om met een nieuwe werkgroep te starten: ‘RUP Voorde-Kouterken’.  

Ook verkeersveiligheid blijft hoog op de agenda staan, en de drang naar meer participatie is 

collectief aanwezig. Er was ook de vraag dat Afrit 12 meer zichtbaar zou moeten zijn 

(dorpsidentiteit, betere communicatie, kader scheppen voor andere verengingen/dorpsraden, 

marketing-acties, …) 

Hieronder het volledige verslag (ook terug te vinden op de website www.afrit12hansbeke.be)  

Volgende dorpsraad: voorjaar 2022 (datum nog te bepalen) 

Plaats, datum  en uur : gemeentezaal Hansbeke – 5/10/2021 - 20 u tot 23 u 

Aantal aanwezigen: 36 

 

1. Welkom 

Na een welkomstdrankje opent Nele Union de dorpsraad en schetst het verloop van de avond. 

Eerst een diapresentatie met een overzicht van de realisaties sinds de vorige dorpsraad van 29 

april 2021. Dan volgt een brainstorm aan discussietafels om de opdrachten en de verdere werking 

van Afrit 12 te bepalen. Vervolgens brengen we alle ideeën samen en dan gaat de bar (weer) 

open.  

2. Wat deden we sinds de vorige dorpsraad van april 2021? 

Op 29 april van dit jaar hadden we wel nog een digitale dorpsraad gehouden, maar het was al 

geleden van 20 januari 2020 dat we nog eens fysiek samen gekomen waren. We starten dus 

met een overzicht sinds 29/4/2021.  

In een aantal dossiers heeft Afrit 12 voorstellen gedaan of vragen gesteld aan de Stad. Dat 

gebeurde altijd na bespreking in de werkgroepen. In de werkgroepen wordt altijd gestreefd naar 

overeenstemming. Dat sluit niet uit dat sommige personen zich toch niet kunnen vinden in een 

bepaald voorstel of idee. Ook gebeurt het dat sommigen een individueel belang hebben of 

persoonlijk hinder ondervinden van een of ander voorstel. Afrit 12 raadt hen aan hun eigen 
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belang te verdedigen en zich zo nodig zelf tot de Stad te wenden. Zoals blijkt uit het overzicht, 

hadden we soms succes, soms ook niet: 

Verkaveling Zandestraat:  Op 27/05/2021 organiseerden we een digitale infoavond over 

verkaveling Zande. Dat was tijdens het openbaar onderzoek en in aanwezigheid van de 

projectontwikkelaar NOVUS NV uit Brugge. Op 8/06/2021 zonden we een brief met 10 suggesties 

naar de Stad (o. met vragen en suggesties voor speelruimte, groen, Zandekapel, de voorbouwlijn, 

de afsluitingen enz. ) Ondertussen keurde de gemeenteraad keurde de openbare wegenis goed 

en nu is het wachten op de goedkeuring omgevingsvergunning door het Schepencollege. Die 

wordt verwacht tegen eind okt. 2021. 

De geluidsmuren: Op 11/06/2021 lanceerden we de sensibiliseringsactie ‘Hansbekenaren zien 

elkaar graag’ en persconferentie om verlaagde of doorzichtige te krijgen boven de nieuwe 

fietsers- en voetgangerstunnel. We vroegen herhaaldelijk dat de stad een wijziging van de 

omgevingsvergunning zou vragen dat zou aangedrongen worden maar volgens de Stad wil 

Infrabel niet afwijken van de omgevingsvergunning. Op onze vraag dat tenminste dan toch de 

Hansbekenaren betrokken zullen worden bij de keuze van de zichten van Hansbeke die rengen 

op de metalen wanden boven de tunnel zullen komen, kregen we nog geen antwoord. 

Inrichting stationsomgeving: Op 22/06/2021 organiseerde Afrit 12 een infoavond (digitaal) 

tijdens het openbaar onderzoek. Als gevolg daarvan vertrok op 24/06/2021 een brief naar Stad 

met 5 suggesties (o.a. het huidig ontwerp is niet conform het Masterplan, het stationsplein 

wordt geen ontmoetingsruimte) De Stad besliste dat het stationsplein uitsluitend parking blijft en 

er geen extra groen, zitbanken, fonteintje of wandelgebied komen dat aansluit bij de 

onderdoorgang. Bovendien wordt de Merendreestraat, behalve voor fietsers, 

eenrichtingsverkeer (in de richting Hansbekedorp en Hansbekedorp wordt vanaf Huis D’haenens 

eenrichtingsverkeer naar Merendree via ‘t Pestelijntje)  

Heraanleg Kerkplein: Op 19/08/2021 kwam de werkgroep samen tijdens het openbaar 

onderzoek om de plannen te bespreken. Op 23/08/2021zonden we een brief naar de Stad met 

11 suggesties Vooral met de bedoeling de Stad te overtuigen dat het plein voor de kerk een 

ruime, multifunctionele ontmoetingsruimte moet zijn want die komt er niet op het stationsplein. 

Daarom vragen we om het toegangspad naar het portaal breder maken en niet te veel bomen op 

het plein voor de kerk te planten om het zicht op de kerk te behouden. De omgevingsvergunning 

wordt verwacht tegen het einde van dit jaar. De werken zullen voor volgend jaar zijn. 

Cultuurhuis: Er zijn 5 kandidaten weerhouden van de 10 ontwerpbureaus die zich inschreven 

voor de renovatie van het Cultuurhuis. De gemeenteraad heeft ondertussen het bestek en de 

projectdefinitie besproken. We wachten op deze projectdefinitie om te zien of met alle 

behoeften rekening werd gehouden, bv. van de toneelbond, de school, de academie. Eind 

oktober 2021 volgt de presentatie van de ontwerpen aan de jury. Een vertegenwoordiger van 

Afrit 12 en van elke gebruiker van de huidige gemeentezaal wordt uitgenodigd naar deze 

presentatie als waarnemer. De werkgroep Cultuurhuis komt samen op 18/10/2021 in de 

gemeentezaal (iedereen is welkom) 

Trage wegen: We willen met alle betrokken diensten, aangelanden en andere belanghebbenden, 

overleggen hoe bepaalde publieke trage wegen met elkaar kunnen verbonden worden voor 
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wandelen, fietsen, joggen, mountainbiken, paardrijden…  Er is ondersteuning gevraagd van de 

Stad Deinze om het trage wegenplan van de gemeente Nevele uit te voeren. De herziening van 

het RUP Voorde-Kouterken, voorgesteld door de Stad op de infomarkt 14/09/2021 is daarvoor de 

goede gelegenheid. Werkgroep Mobiliteit en trage wegen vergadert op 12/10/2021 in de 

gemeentezaal (iedereen is welkom) 

Participatieoverleg: Ons voorstel van Samenwerkingsovereenkomst met de Stad werd niet 

aanvaard door het schepencollege. Bij navraag naar de reden, kregen we van de 

Participatiedienst te horen dat de Stad Afrit 12 niet anders wil behandelen dan andere 

verenigingen. Afrit 12 mag wel 3 keer per jaar een overleg hebben met de participatiedienst van 

de Stad en Afrit 12 krijgt van de Stad een werkingstoelage van  250 euro. 

 

 

3. Wat doen we verder? 

Bart de Wulf nodigt alle aanwezigen uit om per tafelgroep ideeën neer te schrijven waarvan hun 

groepje vindt dat ze in de komende tijd een opdracht zijn voor de dorpsraad. Als ze tips hebben voor 

een betere werking van Afrit 12 mogen die ook vermeld worden. Na een halfuur vraagt Bart dat alle 

ideeën door een woordvoerder/woordvoerster aan alle aanwezigen voorgesteld worden. De lijst met 

voorstellen is lang. Ze worden hieronder zonder filter weergegeven: 

1. We moeten de ‘middenstand’ of zelfstandige handelaars meer betrekken bij Afrit 12 en bij de 

Stad Deinze en de Stad moet ook meer aandacht hebben voor de zelfstandige handelaars in 

Hansbeke  

2. We moeten meer draagvlak creëren voor Afrit 12 en Afrit 12 moet assertiever reageren, bv 

door op tijd een herinnering te sturen naar de Stad 

3. Afrit 12 moet zich meer in the picture zetten met bv. een nieuwjaarsreceptie of cultuurmarkt 

4. We zitten nu in de gemeentezaal die ook als turnzaal gebruikt wordt door de baisischool/ 

Waar komt er een turnzaal als de gemeentezaal verdwijnt? 

5. De spoorwegtunnel aan de Melkerijstraat moet zéér dringend veiliger gemaakt worden 

6. De samenhang van het dorpszicht moet behouden blijven zoals bepleit in het Masterplan 

voor Hansbeke 

7. Wordt gedacht aan nieuwe bestemmingen voor de kerk? 

8. Wordt gedacht aan een oplossing voor de school als die te klein wordt? 

9. Er is meer buitenspeelruimte voorkinderen nodig, bv door het doortrekken van de tuin van 

het Cultuurhuis naar het Cluyseplein. 

10. De Dorpsraad verloopt het best door fysiek samen te komen 

11. Hansbeke mag zich niet laten doen door Deinze en rekent op zijn Hansbeekse politiekers. 

Kunnen we samen zitten met de Hansbeekse verkozenen om onze punten op de agenda te 

plaatsen? 

12. Is de uitvoering van het beplantingsplan voor de rondweg eindelijk voor dit najaar? 

13. De stijgende verkeersdrukte op de rondweg brengt ook hogere geluidslast mee. Worden 

maatregelen overwogen? 
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14. Vooral voor de veiligheid van zwakke weggebruikers moet er eenrichtingsverkeer komen 

vanaf het begin van de rechteraftakking van de Palestraat tot aan het kruispunt met de 

Rostraat 

15. De veiligheid voor de zwakke weggebruikers moet verbeterd worden aan de oversteekplaats 

van de rondweg ter hoogte van de Cardijnlaan, bv. met zebrapad of verkeerslicht 

16. De verkeersveiligheid ter hoogte van restaurant Oud gemeentehuis moet verbeterd worden 

17. We moeten ijveren voor meer dorpsraden in Deinze 

18. We moeten mond aan mondreclame maken voor Afrit 12, ook in de vereigingen 

19. We moeten werken aan de visibiliteit of herkenbaarheid van Hansbeke via dorpsmarketing, 

bv.  door welkomstborden, Hansbeeks bier en brood, een ambachtenmarkt, in 

samenwerking met feestcomité ’t Verzetje, Tuupetegoare … 

20. De spoorwegtunnel voor fietsers en voetgangers moet aangekleed worden door Hansbeekse 

kunstenaars 

21. Het Cultuurhuis moet van en voor de Hansbekenaren zijn waar ook met de kaarten kan 

gespeeld worden, naar de koers gekeken worden en gratis internet wordt aangeboden; 

22. Niet iedereen zit op facebook. Dus moet het nieuws van fb Hansbekenaar of Afrit 12 ook in 

de dorpskrant Vlakaf  verschijnen en kunnen affiches en de infoborden gebruikt worden 

23. De herziening van het RUP Voorde-Kouterken komt als een totale verrassing. Vooral de 

belanghebbende landbouwers vielen uit de lucht. Hoe gaan zij betrokken worden? Zij vragen 

zich af wat dit voor hun bedrijf betekent. Goede communicatie is nodig  

24. Trage wegen zijn geen probleem voor de landbouwers mits zij correct gebruikt worden en 

het niet de bedoeling is om elke kerkwegel die er ooit was terug te openen 

25. Er ontbreekt een goede signalisatie naar Hansbekedorp 

26. De werkgroepen van Afrit 12 kunnen extramensen gebruiken 

27. Het is niet duidelijk welke dorpsaangelegenheid voor wie is. Wat is  voor Afrit 12, wat voor ’t 

Verzetje, voor Tuupetegoare of voor Vlakaf   

4. Slotwoord 

Nele Union besluit de dorpsraad met de mededeling dat de kerngroep alle ideeën van de 

discussietafels  zal meenemen om ze te verwerken en dan naar de diverse werkgroepen te brengen. 

Wouter Langeraert roept al wie geïnteresseerd is in de herziening RUP Voorde - Kouterken op om 

onmiddellijk te gaan samen zitten omdat alle vragen en opmerkingen uiterlijk op 4/11/2021 naar de 

Stad moeten gezonden worden.  

Nele bedankt tot slot alle aanwezigen voor hun inbreng en nodigt iedereen uit naar de bar en 

volgende week naar de kermis. 

 

Zoals we tijdens en na de dorpsraad hoorden, was iedereen blij dat we nog eens elkaar konden 

ontmoeten in de gemeentezaal. Iedereen vond het ook sterk dat Afrit 12 gedurende al die tijd 

actief was gebleven en toch een en ander gerealiseerd had. 


