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BETREFT: Beleidsplan Ruimte Deinze – Ronde van de dorpen – Hansbeke – Overzicht voorstellen 
Dorpsraad 

 

Geacht College, 

   
Via onze website, nieuwsbrief, Hoplr, facebook en de Hansbeekse Dorpskrant hebben wij de 
Hansbekenaren opgeroepen om op 14/11/2022 naar de Ronde van de dorpen in de Hansbeekse 
gemeentezaal te komen. Ook spoorden wij zoveel mogelijk mensen aan om gebruik te maken van uw 
Kaart van Hansbeke. Wij hebben geen zicht op het aantal aanwezigen op 14 november, noch op het 
aantal of de kwaliteit van de vragen of ideeën die toen werden gegeven of die u nog zullen bereiken. 
Onze indruk is dat er ruime interesse was. 
 
We vonden het een goed georganiseerd inspraakmoment en het heeft zeker de Stad dichter bij het 
Dorp gebracht. De gevolgde werkwijze doet een appel aan elke individuele burger om zijn/haar idee 
of suggestie mee te delen. Zoals we de avond van 14 november hebben meegedeeld aan 
vertegenwoordigers van het stadsbestuur, hebben we er voor gekozen om in één beweging al onze 
voorstellen, ideeën en suggesties aan het College te bezorgen. Het gaat om voorstellen die in de 
voorbije drie jaar naar voren zijn gebracht in onze diverse dorpsraden en werkgroepen. Sommige zijn 
ten gronde bediscussieerd, andere zijn dat niet, maar altijd zijn het voorstellen die het algemeen 
belang voor ogen hebben. 
 
Wij hebben de voorstellen gesorteerd volgens een aantal thema’s: Ruimtelijke ordening, Omgeving, 
Mobiliteit, Cultuur, Sport en Sociaal. De thema’s zijn vrij arbitrair gekozen en we zijn er ons van 
bewust dat ze niet altijd de lading volledig dekken. Ook is het zeker zo dat een aantal van die 
voorstellen onder één of meer andere thema’s kunnen ondergebracht worden. De voorstellen zijn 
niet gefilterd volgens waarde of draagvlak of enig ander criterium, tenzij hun chronologie van 
ontstaan. Ondertussen zijn er al een aantal volledig of gedeeltelijk gerealiseerd en die zijn ook aldus 
aangeduid. 
 



Wij weten dat Stad Deinze met het Beleidsplan Ruimte een duidelijke, overkoepelende en 
geïntegreerde visie wil realiseren over hoe Deinze zich in de toekomst als geheel wil ontwikkelen 
maar u zal begrijpen dat Afrit 12 dorpsraad Hansbeke vooral op Hansbeke focust. Niettemin denken 
wij dat het overzicht misschien inspiratie geeft voor het dorpenkader en de open ruimte van Deinze 
in zijn geheel. Zie in dat verband ook onze brief van 13/07/2022 die we u bezorgden naar aanleiding 
van het openbaar onderzoek van de Conceptnota.  
 
Tenslotte herhalen wij dat wij niet alleen ideeën en informatie willen uitwisselen voor de opmaak 
van het Beleidsplan Ruimte maar ook willen meewerken aan de eventuele verdere uitwerking ervan 
en bereid zijn u alle verder nodige inlichtingen te bezorgen. 
 
In de overtuiging dat wij een bijdrage hebben kunnen leveren groeten wij. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Namens Afrit12 dorpsraad Hansbeke 
 
 
 
 
Wouter Langeraert       Nele Union 
Secretaris        Voorzitter   
  
 


