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Verslag Dorpsraad Otegem do 17/11/2016  19.30 u. 

 

 
Agendapunten: 

1. Evaluatie ontbijtvergadering 
2. Afsprakennota 
3. Aanduiden van een voorzitter, ondervoorzitter en secretaris 
4. Prioritaire aandachtspunten 

 
 

1. Welkom 

 Welkomwoord door schepen Eddy Defoor 

 Evaluatie ontbijtvergadering 25 september 2016 

 Overhandigen van afsprakennota Dorpsraad en oplijsting actiepunten en prioriteiten (cfr 

thema’s ontbijtvergadering: verkeer, vrije tijd, voorzieningen en sfeer) 

 

2. Afsprakennota 

De burgemeester overloopt de afsprakennota 

 

3. Aanduiden van  

Voorzitter: Erik De Waele 

Ondervoorzitter: Koenraad Ginckels 

Secretaris: Lieselot Bossuyt 

Ondertekening van de afsprakennota door vz, secr. en ovz Dorpsraad en van 

Burgemeester Marc Doutreluingne, Schepen Eddy Defoor en secretaris Jan Vanlangenhove 

vanwege het Gemeentebestuur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Prioritaire aandachtspunten 
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VERKEER 

Aandachtspunten: 

Inzake verkeersveiligheid  Kern van dorp moet duidelijk herkenbaar zijn 

 Verkeer in hoofdwegen: Ingooigemstraat, 

Scheldestraat en Zwevegemstraat voorrang op 

secundaire wegen? 

Vb: nu moet het verkeer van de  

Ingooigemstraat voorrang verlenen aan het 

verkeer komende van de Zolderstraat. 

 Visueel maken van fietspaden 

 Voetwegels die openbaar worden gebruikt 

 Veilige oversteekplaatsen 

Inzake openbaar vervoer  Meer bussen naar Avelgem 

 

ACTIES VERKEER: 

 Grondige verkeersenquête in alle bussen met opname van alle elementen 

inzake verkeersveiligheid en dan doorgeven aan Verkeerscommissie 

Gemeente + navragen in andere gemeenten. (kerncomité bereidt voor 

i.s.m wijkagent) 

 Tegen volgende vergadering: kaart van dorp op papier maken en digitaal 

met foto’s van herkenningspunten.(Myriam) 

 In kaart brengen van gevaarlijke punten, eveneens over te maken aan 

Verkeerscommissie Gemeente. (kerncomité bereidt voor) 

 Duidelijke borden voor aanduiding van dorpskern, moet aanzetten tot 

minder snelheid. 

 Vraagstelling in lagere school Otegem hoeveel leerlingen naar de 

secundaire school in Avelgem gaan, aantallen doorgeven aan De Lijn. (Wie 

doet dit?) 

 2 VICTOR’S IN Scheldestraat 

 

 

 

 

VRIJE TIJD 
 



Verslag Dorpsraad 17/11/2016 
 

Aandachtspunten: 

 Petanquebaan op Sprotje toelaten: uitgaande van eigen initiatief  

 Bibus: ook voor gemeentelijke dienstverlening is goed 

 Speelbos in Brouwerijstraat  

 Valckes plein als open ruimte houden, met groen en met voorzieningen 

voor elektriciteit 

 

ACTIES VRIJE TIJD: 

 Feestcomité Otegem biedt ondersteuning bij organisatie van feesten, ook 

vermelding op website  

 Plan inplanting speelbos op volgende vergadering Dorpsraad  (kerncomité 

bereidt voor) 

 Info over gemeentelijke dienstverlening op bibus in Infopunt (Myriam) 

 Verwerving grond van gemeente en zelf kijken voor aanleg en onderhoud. 

 
 

VOORZIENINGEN 
 

Aandachtspunten: 

 Bankautomaat 

 Kerkplein = leeg, zou uitvalsbasis moeten zijn voor van daaruit 

wandelingen, uitstappen, bezoeken en culturele activiteiten te starten. 

 Horecazaak en fraaie kerkomgeving zijn 2 verweven aspecten voor 

verschoning en leefbare kern. Onderzoek voor combinatie met sociaal 

project (cfr cultuurhuis Sint-Denijs). Gemeente koopt café Sint-Amand?? 

 Herbestemming kerk 

 Oprichten cultuurcomité voor organisatie van evenementen? 

 Later geeft de Dorpsraad Otegem een dorpskrant uit? 

 Nieuw schoolgebouw 

 

 

 

 

 

ACTIES VOORZIENINGEN: 
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 Aanspreken van winkeliers voor bankautomaat (Wie doet dit?) 

 Horecamensen naar Dorpsraad brengen (Wie doet dit?) 

 Schoolgebouw in erfpacht 

 Uitnodigen Davidsfonds (zie cfr Cultuurcomité) 

 Uitnodigen van jeugd – chiro in Dorpsraad (Myriam) 

 

 

SFEER 
 

Aandachtspunten: 

Proper Zwevegem werkt prima, waarvoor felicitaties! 

ACTIES SFEER: 

 Borden proper Zwevegem dichter bij dorpskern plaatsen 

 Uitnodigen van Chiro (Myriam) 

 Kaart met mooie uitzichten Otegem (? Point de vues) (Kerncomité bereidt 

voor) 

 

Verslag wordt in College van Burgemeester en Schepenen gebracht op woensdag 14 december 

2016. 

Volgende vergadering Dorpsraad Otegem:  

donderdag 16 maart – 19.30 u. in OC De Spoele.  


