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Verslag vergadering met Stad Deinze op 30/09/2020 

De Stad nodigde een delegatie van Afrit 12 dorpsraad Hansbeke uit naar het stadhuis op 30/09/2020 

voor een toelichting van de werking en het bespreken van enkele punten. 

Waren aanwezig op deze vergadering: Voor de Stad Deinze: de burgemeester, de algemeen 

directeur, de participatieambtenaar - Voor Afrit 12: Bart de Wulf, Nele Union en Wouter Langeraert.  

Werking van Afrit 12 

Afrit 12 overhandigt elkeen een bundel met de historiek, de werking, visie, missie en waarden van de 

dorpsraad. De interne werking wordt toegelicht. Er wordt aangestipt welke resultaten, dit jaar al 

behaald werden, ondanks de beperkende covid 19-maatregelen.  

Afrit 12 stelt dat zowel de dorpsraad als de Stad er alle belang bij hebben dat de samenwerking goed 

is. De vraag is alleen: hoe geven we die samenwerking concreet vorm? 

Cultuurhuis 

Afrit 12 vraagt in hoever de plannen voor het Cultuurhuis nog kunnen beïnvloed worden want de 

Hansbekenaren moeten voelen dat het Cultuurhuis van hen is. Een brief wordt overhandigd die 

opgemaakt werd door de werkgroep Cultuurhuis en waarin concrete voorstellen staan voor het 

Cultuurhuis. Tevens is het ook een oproep aan de Stad om een brede bevraging te doen over het 

Cultuurhuis bij de Hansbekenaren. 

De Stad antwoordt dat de procedure voor de verbouwing van het Cultuurhuis gestart is en dat men 

bezig is met het uitschrijven van de criteria om een ontwerper aan te stellen. Dit zal gebeuren op 

basis van de input die verkregen werd op de verenigingsbevraging in september vorig jaar.  Afrit 12 

dringt aan op meer participatie dan deze enkele bevraging. De Stad stelt voor om de trekker van de 

werkgroep Cultuurhuis te betrekken bij het selectieproces van de ontwerper, deze 

vertegenwoordiger kan als waarnemer in de jury zetelen die zal oordelen over de ontwerpen die 

ingediend worden voor het Cultuurhuis. Afrit 12 vindt dit positief. 

Geluidswerende wanden 

Wat betreft de geluidswerende wanden langs het spoor, deelt de Stad mee dat zij “op een muur 

botst”. De procedure die tot de omgevingsvergunning heeft geleid is beëindigd. Afrit 12 is het 

daarmee niet eens en deelt mee dat de enquête heeft uitgewezen dat er geen draagvlak bestaat bij 

de Hansbekenaren voor ononderbroken hoge wanden. Mens en milieu moeten zeker beschermd 

worden maar Afrit 12 vraagt dat naar een “doorkijk” gezocht wordt daar waar de nieuwe 

ondergrondse fiets- en voetgangerstunnel komt. 

Samenwerkingsovereenkomst 

De Stad wil onderzoeken of een samenwerkingsovereenkomst mogelijk is tussen de Stad en Afrit 12. 

Ondertussen kan Afrit 12 zijn vragen voor de Stad verder blijven richten naar de bevoegde stedelijke 

dienst (met telkens een kopie aan de participatiedienst) 

Afrit 12 is blij met de kans die hij kreeg om zijn werking toe te lichten, bijkomende vragen te stellen 

over dossiers die Hansbeke aanbelangen en de verdere samenwerking met de Stad te bespreken. 

http://www.afrit12hansbeke.be/

