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CORONA KON ACTIEDRANG VAN DORPSRAAD HANSBEKE NIET TEGENHOUDEN 
“Afrit 12 Hansbeke, Dorpsraad blikt na 1 jaar tevreden terug op mooie initiatieven!” 
 
Eind vorig jaar richtten een aantal bewoners Afrit 12 Hansbeke, zijnde ‘de Dorpsraad’ van Hansbeke, 
op. Een jaar later blikken ze terug op hun activiteiten en zien ze dat ze -ondanks corona- toch heel 
wat mooie initiatieven genomen hebben. Zo zijn er de enquêtes over de heraanleg van het Kerkplein, 
over de geluidsmuren, de opleiding over het gebruik van een AED toestel en daaraan verbonden de 
hartveilige dorpsschool en de 5 corona-wandelingen, om er maar een paar te noemen. Momenteel 
lopen er ook 2 enquêtes over de geplande verbouwing van het Cultuurhuis in Hansbekedorp. En de 
dorpsraad kon bekomen dat ze één waarnemend zitje krijgen in de jury die de ontwerpen van het 
Cultuurhuis zal beoordelen.  
 
Toen de werkgroep Dorpszicht vernam dat het kerkplein heraangelegd zou worden, schoot deze 
meteen in actie om de Hansbekenaren hier maximaal bij te betrekken. Ze lanceerden op eigen initiatief 
een enquête hierover in juli dit jaar. Dat de gemeente Deinze de resultaten van deze enquête in de 
infovergadering in september integraal heeft getoond en er ook grotendeels rekening mee gehouden 
heeft, is een leuke opsteker.  
Daarnaast zijn er nog andere mooie initiatieven: er werden 5 wandelingen in het dorp uitgestippeld en 
1 fietsroute. Die zijn gratis te raadplegen op de website van Afrit 12.  
Voor de verkeersveiligheid van de nieuwe rondweg deed de werkroep ‘Mobiliteit’ tal van 
verbetervoorstellen aan AWV (Agentschap Wegen en Verkeer). AWV beloofde om met een aantal 
opmerkingen rekening te houden en er wordt vol ongeduld gewacht op de realisatie ervan.  
Ook in de renovatie van het Cultuurhuis krijgt de dorpsraad inspraak. Het College van Burgemeester 
en schepenen besliste dat iemand van de werkgroep ‘Cultuurhuis’ mag zetelen in de jury (zonder 
stemrecht weliswaar) die de ontwerper zal aanstellen.  
 
Er wordt echter niet altijd onmiddellijk succes geboekt. Omdat er geluidsmuren van 2,4m komen in de 
stationsomgeving, nam de werkgroep Groen binnen de Dorpsraad het initiatief om een enquête te 
lanceren bij de Hansbekenaren. Het resultaat van deze enquête (ingevuld door 200 deelnemers!) toont 
overduidelijk aan dat er geen draagvlak is voor hoge, ondoorzichtige geluidsmuren in het centrum van 
het dorp. Meer dan 80% wil deze hoge ondoorzichtige geluidsmuren niet! De dorpsraad maakte dit 
verbluffend resultaat over aan de burgemeester in de hoop dat hiermee iets gedaan wordt. De 
Hansbekenaren willen een gedeeltelijk verlaagde muur of doorkijk ter hoogte van de vroegere spoor-
overweg. Ook al wordt er -tot vervelens toe- gezegd dat er niets meer in te brengen is tegen de 
beslissing van Infrabel, de Dorpsraad hoopt toch dat het bestuur van Deinze de Hansbekenaren steunt 
en hen geen muren opdringt die ze niet wensen. Alleen al ervoor zorgen dat Infrabel het gesprek wil 
aangaan met de bevolking, zou een mooie stap in de goede richting zijn. “Ook het stadsbestuur heeft 
er alle belang bij dat er een gedragen oplossing komt wat de geluidsmuren betreft in Hansbeke-
centrum. Dus we hopen dat zij hun volle gewicht in de schaal zullen leggen om dit bespreekbaar te 
maken met Infrabel.”, aldus Union.  
 
Normaal staan er meerdere dorpsraden per jaar gepland, maar door de corona omstandigheden kon 
Afrit 12 Hansbeke maar één dorpsraad organiseren in januari. “We kijken dan ook uit naar de post-
corona tijden zodat we alle Hansbekenaren opnieuw kunnen verenigen in de Dorpsraad en dat er 
nieuwe initiatieven uit geboren worden. Na één jaar is er al veel gedaan, maar dit is nog maar het begin 
van wat ooit échte burgerparticipatie moet worden.” aldus Union, woordvoerster van Afrit 12 
Hansbeke.  
  



 

 

 
Afrit 12 Hansbeke, Dorpsraad 
 

 

PERSBERICHT 

 

2/2 

Noot voor de redactie 
Naam media-contactpersoon: Nele Union 
Telefoonnummer:  0476 480 510 
Emailadres: nele.union@telenet.be 
Website: www.afrit12Hansbeke.be 
Facebook: https://www.facebook.com/afrit12hansbeke 
Instagram: https://www.instagram.com/afrit12hansbeke/ 
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCmgXZ8E-2CZdoRhdI-a5wZQ 
 
Afrit 12 Hansbeke dorpsraad Hansbeke: een a-politieke vereniging voor burgerparticipatie die zoveel 
mogelijk Hansbekenaren probeert aan te spreken. De bedoeling is om de Hansbekenaren dichter bij 
elkaar te brengen door samen dingen te realiseren. Daarnaast wil Afrit 12 Hansbeke ook een brug slaan 
tussen de Hansbekenaren en de Deinse politici en administratie. Op deze manier willen we de 
specifieke Hansbeekse aangelegenheden hoog op de agenda plaatsen bij het bestuur in Deinze.  
We werken vanuit de 5 waarden: objectiviteit, positivisme, dorpsverbondenheid, transparantie en 
samenwerking.  
De kracht ligt bij de tijdelijke werkgroepen die rond bepaalde thema’s werken. Volgende 6 
werkgroepen zijn momenteel actief: dorpszicht, mobiliteit, milieu, leefbaarheid, lokale handel en 
cultuurhuis Deze werkgroepen werken autonoom en proberen zoveel mogelijk Hansbekenaren bij hun 
werking te betrekken.  
 


