
Commissievergadering II 

11/02/20016 Gemeentepunt Raadzaal om 19.00 

Aanwezigen 

Panelleden:                                                                                                                                                                          

- Maes Erik, voorzitter commissie                                                                                                                                     

- Monteyne Wim, schepen groenbeleid en mobiliteit                                                                                                 

- Vandromme Dirk, diensthoofd Groendienst 

Commissieleden en raadsleden: zie lijst in bijlage. 

Publiek: 3 personen 

Algemeen 

De leden van de commissie hebben vooraf digitaal teksten en plannen ontvangen van al de te 

behandelen items.  

Agenda 

- Lettenhofpark                                                                                                                    

- Gemeentepark  

- Parkeer- en circulatieplan 

 

Lettenhofpark 

Presentatie werd gegeven van het project Lettenhofpark, Ellestraat-Avelgemstraat, 

wandelweg/Paridaanstraat. 

De relatie met de omgeving en de opbouw/structuur van het project werden toegelicht. 

De drie basiselementen namelijk boszone, sportzone en parkbegraafplaats werden toegelicht. 

Iets dieper werd ingegaan op de problematiek van het begraven binnen de maatschappelijke context. 

De fasering werd naar voorgebracht waarbij de eerste fase, namelijk de bebossing langs de kant van 

de storende serres, toegelicht werd (boscompensatie Leiedal).  

Er werd toelichting gevraagd omtrent: 

- Inrichting dienstgebouw met keuken: de detailinrichting , architectuur en omvang is in latere 

fase in detail te bepalen (F. Van Herpe) 

- De noodzaak van een begraafplaats: op basis van berekeningen werd vastgesteld dat er in de 

toekomst nood is aan een nieuwe begraaflocatie voor centrum Zwevegem, Kappaert en 

Knokke. (G. Amelynck) 

- De nabestemming van de 3 bestaande begraafplaatsen: is wettelijke bepaald. Na sluiting 

begraafplaats minimaal nog een 30 jaar te behouden conform de concessies. Huidige 



begraafplaatsen zullen optimaal benut worden. Vooral de centrale begraafplaats en Knokke 

zijn bijna volzet. Lettenhofpark is echter meer dan enkel een begraafplaats maar een 

totaalproject. (G. Amelynck) 

- Timing aanleg nieuwe begraafplaats: komende jaren de basisinfrastructuur van 

parkbegraafplaats aanleggen als onderdeel van groter landschapspark. Timing afhankelijk van 

budget en engagement. (G. Amelynck) 

- Raming totaal der kosten: is onduidelijk en is afhankelijk van beleidskeuzes.  

In 2016: bebossing . Huidige legislatuur is er 400.000 € voorzien voor de volgende fase 

(2017-2019) (basisaanleg wegen) (G. Amelynck) 

- Boscompensatie: gebeurt via Leiedal (compensatie voor project in Waregem) die Zwevegem 

daarbij financieel ondersteunt. (G. Amelynck) 

- Aanstelling studiebureau: SB Omgeving uit Berchem Antwerpen via WINVORM-procedure (S. 

Poleyn)   

- Wanneer komt dossier op de Gemeenteraad: als het dossier meer concrete vorm heeft zal dit 

voorgelegd worden aan GR (S. Poleyn) 

- Speelbos: vooral voor recreatief  en natuurlijk spel inclusief conditietrainingen voor voetballers 

(s. Poleyn)  

- Bestaande visvijver en beplantingen: vijver blijft behouden en spontane plantengroei en 

bestaande aanplantingen van bomen en struiken blijven maximaal behouden en vormen een 

eerste kader, aan te vullen met bijkomende plantensoorten (E. Spincemaille). 

 

Gemeentepark 

 

Presentatie werd gegevens van het project ter renovatie van het bestaande Gemeentepark 

Zwevegem, Otegemstraat-Kouterstraat. 

De verschillende onderdelen van het Masterplan werden toegelicht. 

De belangrijkste aandachtspunten van het project werden naar voor gebracht (aantrekkelijker, 

eigentijdser, actiever, deels stedelijker, bruikbaarder, veiliger). 

Naast het masterplan werd ook uitleg gegeven bij de uitwerking en realisatie van fase 1 aansluitend 

bij de in aanbouw zijnde school-Kouterstraat. 

 

De elementen/vraagstellingen van de info- en werkvergadering begin december 2015 werden 

overlopen. 

 

Er werd toelichting gevraagd omtrent:   

- Gebruik speelzone en park: Nadruk werd gelegd op het toekomstig gebruik van het park door 

alle leeftijdsgroepen: ouderen, ouders, kinderen, spelende jeugd, schoolgaande adolescenten 

(S. Poleyn). 

- De geplande participatiemomenten/terugkoppeling naar burgers/buren: voorzien bij de 

verdere uitwerking van de volgende fasen. Nadruk werd gelegd op het toekomstig gebruik van 

het park door alle leeftijdsgroepen: ouderen, ouders, kinderen, spelende jeugd, schoolgaande 

adolescenten (S. Poleyn). 

- De inhoud, uitwerking en kostprijs van het Masterplan: bij de kandidatuurtelling moesten de 

ontwerpbureaus hun visie formuleren die een antwoord moest zijn op de programmapunten 

gesteld door het bestuur. Het studiebureau realiseerde aansluitend onmiddellijk de plannen en 

uitvoeringsbestekken voor fase 1: omgeving school en evenementenweide. 

Dit gebeurde tegen een redelijke prijs (E. Spincemaille). 



 

Parkeer- en circulatieplan 

 

Het schetsontwerp werd toegelicht aan de hand van een presentatie. 

 

Eerst werd het onderwerp van de studie geschetst en vervolgens de verschillende onderdelen uit het 

mobiliteitsplan die voor dit parkeer- en circulatieplan relevant zijn. 

 

Bij het uitvoeren van de studie staat het STOP-principe centraal. Dit betekent dat de prioriteit gaat 

naar (in dalende volgorde): Stappers, Trappers, Openbaar Vervoer en Personenwagens. 

 

Volgende punten werden besproken en overlopen. 

Stappers 

- Inrichting en leesbaarheid trage wegen 

- Ontbrekende verbindingen in tragewegennetwerk 

- Oversteekbaarheid N8 

- T. Toyeplein 

 

Trappers 

- Ontbrekende fietsinfrastructuur 

- Guldensporenpad 

 

Openbaar vervoer 

- Hypothese gewenst openbaar vervoersnetwerk (Rekover) 

- Doorstroming 

- Aanvullingen OV-netwerk 

- Hoofdbushalte aan de kerk 

 

Personenwagens 

- Snelheid (N8, Invalswegen centrum, consequente zonering 30-50-70, afdwingen 

maximumsnelheid) 

- Circulatie 

o Deerlijkstraat 

o Voorrangsregelingen 

o Wegprofiel N8 (Kortrijkstraat-Avelgemstraat) 

o Kruispunt Blokkestraat-Otegemstraat 

o Omkering circulatie Blokellestraat-Demeesterstraat 

o Einde Blokkestraat – zwaar verkeer 

o In/uitrit Bekaertsite op Otegemstraat 

o Sluipverkeer Lindelaan 

o Moeilijke linksafbeweging op kruispunten N8 

- Parkeren 

o Parkeerdruk sportpunt Bekaertstraat 

o Bezettingsgraad parkeerplaatsen centrum (parkeertelling 2009-nu) 

o Verhuis gemeentediensten 

o Parkeren op noordelijk deel T. Toyeplein 

o Verdwijnen parking t.h.v. feesthal Kouter 

o Project Bekaertsite 

o Aanpassen blauwe zone 

 



Tot slot werd het vervolgtraject meegedeeld. Er wordt een participatiemoment voorzien in april/mei. 

 

Volgende opmerkingen werden gegeven en/of vragen gesteld: 

- Gezien de grootte van het document was het misschien wenselijk om het in delen te 

bespreken. (F. Van Herpe) 

- Is zone 30 overal wenselijk? Idem met voorrang aan rechts? (F. Van Herpe) 

- Bedenkingen bij voorstellen voor éénrichtingsverkeer. (F. Van Herpe) 

Invoeren van éénrichtingsverkeer kan effecten genereren op andere plaatsen. (E. Maes) 

- Fractie CD&V zal nog hun opmerkingen doorgeven. (E. Spincemaille) 

- Oppassen om verkeer niet te veel te verleggen naar de Bekaertstraat. Zal er al drukker 

worden met realisatie van Leanderhof. (S. Poleyn) 

- Welke visie kan hieruit afgeleid worden voor de fietspaden in de Kortrijkstraat? (S. Poleyn) 

Principe is aanliggende verhoogde fietspaden, maar mogelijks niet overal te realiseren 

(beperkte breedte). (W. Monteyne) 

- Wordt rekening gehouden met parkeergelegenheid rond het WZH? (S. Poleyn) 

Bij de aanleg van fase 1 van het Leanderhof worden haakse parkeerplaatsen langs de 

Bekaertstraat voorzien. Deze zijn gemengd te gebruiken voor bezoekers WZH en commerciële 

functies in Leanderhof. (W. Monteyne) 

- Er wordt voorgesteld dat alle fracties hun input leveren, dit te bundelen in één document om 

dan alle punten te kunnen beoordelen. (G. Amelynck) 

- Er wordt gevraagd om 1 afdruk in kleur in A3-formaat te bezorgen aan de fracties. (E. 

Spincemaille) 

 

 


