
Afrit 12 dorpsraad Hansbeke

Overzicht voorstellen - al dan niet volledig bediscussieerd
Bron = eerste maal dat het voorstel werd uitgesproken
OK = gerealiseerd
? = niet gerealiseerd of stand van zaken onbekend
Deels = gedeeltelijk gerealiseerd

Voorstel Bron
Stavaza
14/11/2022

Ruimtelijke ordening
Dorpsherinrichting (250.000 euro is voorzien) Jan Vermeulen Dorpsraad 20/01/2020 ?
Oplossing voor de school als die te klein wordt Dorpsraad 29/04/2021 ?
Herziening van het RUP Voorde-Kouterken " ?
In verkavelingen een aantal woningen die seniorenvriendelijk zijn Dorpsraad 27/05/2021 ?
Geen sluipende suburbanisatie (duidelijk onderscheid tussen stedelijk gebied en buitengebied behouden) " ?
Straten afgezoomd met achtertuinen (Rondweg, Brugse heirweg) mogen geen trend worden " ?
Graag verspringende voorbouwlijn van de woningen in verkavelingen " ?
Stationsplein polyvalent maken met extragroen en zitbanken Dorpsraad 22/06/2021 ?
Samenhang van het dorpszicht behouden zoals in het Masterplan Dorpsraad 5/10/2021 ?
Een duidelijk woonbeleid " ?
Geen verdere “vertuining”, “verpaarding”, niet agrarisch gebruik of para-agrarisch gebruik van agrarisch gebied WG RUP Voorde-Kouterken 28/10/2021 ?
Voorschriften ivm zonevreemde woningen behouden mits beantwoorden v/d opmerkingen v/d deputatie " ?
Categorisering van zonevreemde economische activiteiten uit het oorspronkelijke RUP Voorde verder gebruiken " ?
Opnemen in het Beleidsplan Ruimte van concrete, berekende en controleerbare doelen Kerngroep 13/07/2022 ?
Een meer creatieve aanpak (woonerf?) van de verkaveling Reibroekstraat 41 Dorpsraad 26/09/2022 ?
Niet teveel groen en open ruimte opofferen in verkaveling Reibroekstraat 41 " ?
Geen overwelving/inbuizing Grote beek langs Grote Merestraat " ?
Landbouw moet duurzaam worden en verweven (met de natuur) " ?
RUP voor volledig grondgebied Hansbeke " ?
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Verkavelingen organisch laten groeien en niet meteen volbouwen " ?

Omgeving en milieu
Bomen planten (AWV) langs en nabij de rondweg Dorpsraad 5/11/2019 ?
Meer vuilnisbakken " ?
Meer groen in Hansbekedorp " ?
Windmolens plaatsen (of niet?) " ?
Bomenbeleidsplan opmaken samen met Regionaal Landschap Meetjesland Jan Vermeulen Dorpsraad 20/01/2020 Deels
Kasseien op het kerkplein " OK
Gescheiden rioleringsstelsel in Rostraat-Boerestraat en in Palestraat-Donkerstraat " ?
Nieuwe afvalwaterrioleringen:  Merendreestraat - Hansbekedorp - Kerkakkerstraat - Rostraat en Voordestraat " Deels
Straatverlichting wordt vernieuwd in Hansbekedorp (aan station) " OK
Gevarieerd groen langs geluidsschermen lang spoorweg (inheems groen - niet enkel klimop) WG Milieu en groen 13/03/2020 ?
Realiseren van een “doorkijk” ter hoogte van de spoorwegonderdoorgang Dorpsraad 17/09/2020 ?
Handhaving kappingen WG Milieu en groen 17/09/2020 Deels
Bos- en bomencompensaties in Hansbeke zelf " Deels
Plaatsen van zwaluwenhotels WG Milieu en groen van 1/07/2020 ?
1 nieuwe boom per 3 (of 5) aangelegde parkeerplaats " Deels
Bomen in Drieveldenstraat: helft is ziek. Dorpsraad 29/04/2021 Deels
Cluysekerkweg: heraanleg kasseien nodig " ?
Kruispunt Hansbekedorp/Cluysekerkweg: 1 parkeerplaats opofferen voor fietsrekken " ?
Rondweg brengt ook hogere geluidslast mee: oplossingen? " ?
Voorafgaand aan een openbaar onderzoek: een infovergadering Dorpsraad 27/05/2021 ?
Verbreding van het verharde deel naar het toegangsportaal van de kerk WG Kerkplein 18/08/2021 Geweigerd
Geen boom op de plaats waar momenteel de schandpaal staat owv het zicht " ?
Zitbanken plaatsen ten zuiden van de Kerk behouden langs Hansbekedorp " Deels
Kerkplein moet multifunctioneel zijn " Deels
Geen afboordingen van de leilinden aan het kerkplein kant Hansbekedorp " Geweigerd
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Geen comfortstrook voor fietsers in uitgewassen beton op het kerkplein " "
Groenzone ten noorden van de kerk tussen de kerk en de lage muur " "
Veel kleine landschapselementen (bermen, bomen, knotbomen, bomenrijen, hagen…) behouden WG RUP Voorde-Kouterken 28/10/2021 ?
Voldoende zitbanken langs landelijke wegen Dorpsraad 26/09/2022 ?
Stimuleren van biologische/ecologische voortuinen " ?
Bomen in de Begijnhoflaan als bomen laten (en geen sierbomen) " ?
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Mobiliteit
Trage wegen aanpakken en wandelroutes bewegwijzeren Dorpsraad 5/11/2019 Deels
Zwaar verkeer controleren (trajectcontrole, camera's) " ?
Controle naleving wegcode " ?
Uitbreiding zone 30 " OK
Rondweg: mobiliteitsproblemen en communicatieproblemen " Deels
Veilige schoolomgeving " OK
Bereikbaarheid Deinze met openbaar vervoer " ?
Verkeersborden: netheid " ?
Omvorming Dorpsmolenweg naar weg in tweesporenbeton Jan Vermeulen Dorpsraad 20/01/2020 Deels
Betonherstellingen in de Lokestraat " OK
Verlichting langs de fietssnelweg langs de spoorweg " OK
Deelauto’s in Hansbeke (en andere deelgemeenten, ook deelfietsen, mogelijks steps) " ?
Opmaken regionaal mobiliteitsplan Deinze WG Mobiliteit 3/03/2020 ?
Fietspad langs Warandestraat " ?
Treinaanbod stopplaats Hansbeke uitbreiden " ?
In de dorpskern zal er van gevel tot gevel worden gewerkt, dus zonder drempels en zonder niveauverschil Infomoment Stad 8/9/2020 (kerk) Deels
Laadpalen in de stationsomgeving " ?
Kakafonie van verkeersborden vermijden WG Dorpszicht 22/09/2020 ?
Afschaffen parkeervakken op de rijbaan in Hansbekedorp WG Mobiliteit 6/10/2020 OK
Markeringen voor fietsers komende uit de Voordestraat omveilig de rondweg over te steken in de oostelijke richting " ?
Westelijk deel van de Voordestraat en de kruispunten met J. Nieuwlandweg en Hansbekedorp blijft gevaarlijk WG Mobiliteit 14/03/2021 ?
Rechts afslaan naar Grote Merestraat is onmogelijk. " ?
Uitvoering van de acties beschreven in de adviesnota Focus op trage wegen (ex-Nevele) WG Trage wegen 5/04/2021 ?
Kerkakkerstraat achter de kerk: eenrichtingsverkeer? Dorpsraad 29/04/2021 ?
Aanleg Kerkakkerstraat in rode klinkers door Infrabel (niet conform Masterplan Hansbeke) " ?
Kouterken: eenrichtingsverkeer maken " ?
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Publiek laadpunt elektrische wagen in Zandestraat-Brugse heirweg Dorpsraad 27/05/2021 ?
Merendreestraat: 2-richtingsverkeer behouden Dorpsraad 22/06/2021 ?
Bushaltes alleen in Merendreestraat " ?
Eenrichtingsverkeer in de rechteraftakking van de Palestraat tot aan het kruispunt met de Rostraat Dorpsraad 5/10/2021 ?
Oversteekplaats Rondweg ter hoogte van de Cardijnlaan: zebrapad of verkeerslicht " ?
Verkeersveiligheid ter hoogte van restaurant Oud gemeentehuis moet verbeterd worden " ?
Goede signalisatie op de rondeweg naar Hansbekedorp " ?
Wegwijzer “E40 via Nevele” aan het kruispunt Merendreestraat- J. Nieuwlandweg  =verwarrende aanduiding WG Mobiliteit 15/10/2021 ?
Trage wegverbinding van Lokestraat naar Kouterken en van Doornbosstraat naar Voordestraat WG RUP Voorde-Kouterken 28/10/2021 ?
Buurtweg 56 verbinden met de Blommestraat en met de Voordestraat (thv huisnummer 17) WG Trage wegen 4/11/2021 Deels
Fietsgoot voor de trappen van de stationstunnel Dorpsraad 11/05/2022 ?
Alle trage wegen volgens de Buurtatlas terug open en met een naambordje " ?
Verlichting langs Dorpsmolenweg van kruispunt Reibroekstraat tot kruispunt Borluutlaan " ?
Zone 30 in Grote Merestr., Ter Weide, Molensteenstr.? Beter "leesbare", versmalde wegen! " ?



Afrit 12 dorpsraad Hansbeke

Overzicht voorstellen - al dan niet volledig bediscussieerd
Bron = eerste maal dat het voorstel werd uitgesproken
OK = gerealiseerd
? = niet gerealiseerd of stand van zaken onbekend
Deels = gedeeltelijk gerealiseerd

Voorstel Bron
Stavaza
14/11/2022

Cultuur
Herbestemmen kerk Dorpsraad 5/11/2019 ?
Inrichting tunnel met NMBS " ?
Omvormen Cultuurhuis Hansbeke Jan Vermeulen Dorpsr 20/01/2020 Deels
Aankleden binnenkant spoorwegonderdoorgang in Hansbekedorp en geluidswanden boven de onderdoorgang WG Dorpszicht 29/08/2022 ?

Sport
Ondersteunen basket- en voetbalvereniging Hansbeke Jan Vermeulen Dorpsr 20/01/2020 Deels
Speelplein Dorpsraad 5/11/2019 ?
Voetbal- of basketpleintje Dorpsraad 29/04/2021 ?
Turnzaal als Gemeentezaal verdwijnt Dorpsraad 5/10/2021 ?
Behoud van Gemeentezaal met speciale vloer voor dans, yoga, ... Dorpsraad 31/03/2022 ?
Bewegwijzerde gravel/MTB-route realiseren Dorpsraad 26/09/2022 ?
Petanquebaan " ?
Beekwandeling of -pad langs de Grote beek van de Damput in het Zuiden tot Vaardeken in het Noorden " ?

KMO en bedrijven
Stimuleren en behouden basisvoorzieningen (buurtwinkel, bakker, café, strijkatelier...) Dorpsraad 5/11/2019 ?
Leegstand Hansbekedorp vermijden WG Dorpszicht 22/09/2020 ?
Inzetten op lokaalmarkten Jan Vermeulen Dorpsr 20/01/2020 ?
Steunmaatregelen voor lokale handelaars Dorpsraad 29/04/2021 ?

Sociaal
Geldautomaat Dorpsraad 5/11/2019 ?
Meer AED-toestellen " ?
Ontmoetingsplaats senioren " ?
Mobiele administratieve dienst " ?
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Afstemmen activiteiten/feestelijkheden in kalender " ?
Pluktuin " ?
Communicatiemiddel zoeken om kalender gemeentezaal bekend te maken Dorpsraad 29/04/2021 ?
Nieuwe/jonge bewoners & ondernemers aantrekken " ?
Samenwerkingsovereenkomst Afrit12 met Stad Deinze " Geweigerd
Meer dorpsraden in Deinze " ?
Nieuws van fb-groep Hansbekenaar of Afrit 12 ook in Vlakaf en de infoborden " ?
Veel Hansbekenaren weten niet wie momenteel de wijkinspecteur is en hoe deze direct te bereiken Dorpsraad 6/10/2021 ?
Minimum noodzakelijke publieke voorzieningen: buurtwinkel, een school en een recreatie- of speelveld " ?
Voldoende zalen en vergaderruimten, vlot reserveerbaar, ook last-minute Dorpsraad 26/09/2022 ?
Een "vrouwelijk" dorp (vb. geen voetbalplein in het midden van het Cluyseplein maar een klim-spinneweb) " ?
Voedselbossen " ?
Elektronisch infobord aan het station is niet leesbaar vanop de perrons " ?


