
 

 

www.afrit12hansbeke.be 
info@afrit12hansbeke 
Secretariaat: Doornbosstraat 2A - 9850 Deinze 
tel. 09 371 42 94 

 
 

1 
 

 
Aan het College van Burgemeester en schepenen 
Brielstraat 2 
9800 DEINZE 
 

Bijlagen: 4 foto’s 
 
Hansbeke, 6/12/2021 
 
BETREFT: Werkzaamheden in de stationsomgeving in Hansbeke  – veiligheid van de zwakke 
weggebruiker – bewegwijzering perrons 
 
Geacht College, 
 
Met deze brief vragen we uw aandacht voor twee problemen: 
 

1.   Verlichting aan de uitgang van het tunneltje 
 
Op 22 oktober 2021 lieten uw diensten in antwoord op onze brief van 15/10/2021 ons per e-
mail weten dat in samenspraak met de aannemer zal bekeken worden of bijkomende 
verlichting kan voorzien worden ter hoogte van het tunneltje in de Melkerijstraat. 
   
Ondertussen zijn we weken verder. De aangekaarte problemen zijn onopgelost. Zodra het 
donker is, is de situatie er nog steeds even gevaarlijk voor de zwakke weggebruikers. 
Bovendien wijzigt de toestand ter plaatse voortdurend in functie van de voortgang van de 
werken. De verkeersgeleidingen (werfhekken) worden frequent verplaatst al dan niet door 
de aannemer. De grondnivelleringen en gebruikte materialen wijzigen eveneens voortdurend 
met alle gevaren van dien voor vallende en struikelende voetgangers en fietsers. Minder 
mobiele personen, rollator- of rolstoelgebruikers bv., moeten er zelfs niet aan denken zich 
van de ene kant van de spoorweg naar de andere kant te begeven, ook niet overdag 
trouwens. 
 
Er is wel een lichtpunt geplaatst op het einde van de toegangshelling tot perron 2 maar dat 
verlicht niet de omgeving van het tunneltje. Daarvoor staat het te veraf en vermits het op 
ooghoogte (!) geplaatst is, verblindt het eigenlijk alleen de reiziger die zich naar perron 2 
begeeft.  Aangezien de openstelling van de nieuwe onderdoorgang blijkbaar nog enkele 
maanden op zich zal laten wachten, dringen wij aan op een afdoende oplossing zodat zo 
weinig mogelijk mensen de weg moeten zoeken, schade ondervinden of zich onveilig moeten 
voelen in de omgeving van het tunneltje. 
  

2. Wegwijzers naar de perrons 
 
De toegang tot de perrons wijzigt voortdurend. Het is steeds weer een zoekplaatje voor de 
meeste treinreizigers, om de toegang naar het perron naar Gent of tot het perron naar 
Brugge te vinden, zelfs voor de ervaren pendelaars. Uiteraard hebben we alle begrip voor de 
moeilijkheden waarvoor de aannemers zich geplaatst zien om de toegang tot de perrons 
mogelijk te maken. Het verdient ook respect dat de trein bijna permanent kan gebruikt 
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worden  terwijl én de sporen verdubbeld worden én tunnels gebouwd worden. Maar als dit 
allemaal kan gerealiseerd worden is het des te spijtiger dat het fout loopt op een detail, meer 
bepaald het ontbreken van een zorgvuldige bewegwijzering. Gelukkig zijn er Hansbeekse 
facebookgroepen die de bevolking zo goed mogelijk en tijdig informeren maar daarmee is 
het probleem niet verholpen op het terrein voor de treingebruikers. Die zijn “het spoor” 
bijster. 
 
Ter illustratie:  
 
- Overal staan dezelfde oranje wegwijzers “Perrons”, naast een afbeelding van een 

voetganger en een fiets (zie foto 1) Hiermee is de reiziger amper geholpen. Wanneer de 
reiziger niet weet – en velen weten het niet -  dat voor de trein richting Gent perron 1 
gebruikelijk is en voor de richting Brugge perron 2, loopt die verloren. Waarom worden 
niet ook duidelijke wegwijzers  “Perron naar Gent” en “Perron naar Brugge” geplaatst?  
 

- In Hansbekedorp (tegen de gevel van het Cultuurhuis) en ook in het begin van de 
Merendreestraat staan tot de dag van vandaag wegwijzers “Perrons”. Maar die leiden 
naar het de ondertussen verdwenen toegang tot het perron naar Gent (zie foto 2). Wie 
deze wegwijzers volgt vindt nergens een perron of perronstoegang. Onderweg zie je dan 
weer een wegwijzer “Perrons” maar die wijst in de tegenovergestelde richting, terug 
naar Hansbekedorp dus... 

 
- Aan het Kruispunt met de Molensteenstraat, voor wie vanuit de Reibroekstraat in de 

richting van de spoorweg gaat, wijst een wegwijzer “Perrons” naar de Molensteenstraat 
terwijl je via de Molensteenstraat nooit de perrons bereikt ... (zie foto 3) 
 

- Op diverse plaatsen hangen kleine pancartes “Werken” ofwel met een onduidelijke 
boodschappen, ofwel zijn op de verkeerde plaats opgehangen, ofwel beide. Er zijn ook 3 
pancartes bevestigd met een grondplan van de ganse werfzone en met aanduiding van 
sporen 1 en 2. Echter, aan de hand daarvan kunnen maar zeer weinig mensen zich 
situeren(zie foto 4). Ze zijn geen hulp om de weg naar het (juiste) perron te vinden  
 

Namens alle Hansbekenaren en namens iedereen die in Hansbeke de trein neemt, dringen wij aan op 
een tussenkomst bij de werfleiding en/of de bouwheer om beide vermelde problemen op te lossen. 
Wij zijn uiteraard altijd bereid aanvullende informatie te geven en danken u nu reeds voor het gevolg 
dat u aan deze brief zult geven. 
  
Met vriendelijke groeten, 
Namens de kerngroep van Afrit 12 Hansbeke, 
 
 
Wouter Langeraert     Nele Union     
Secretaris      Voorzitter  
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(foto 1) 
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(foto 2) 
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(foto 3) 
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(foto 4) 
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