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Dorpsraad Otegem 

Donderdag 23 januari 2020 

Voorzitter Eric Dewaele 

Ondervoorzitter  

secretaris Hilde Leman/participatieambtenaar Zwevegem 

Datum volgende vergadering 19 maart 2020  

 

Vragen aan CBS (vul in na vergadering) 

1. Dringende werken Ingooigemstraat: straat afgesloten en nergens communicatie te vinden 
(facebook, website). Kan een betere communicatie voorzien worden bij dergelijke 

werken/problemen in het dorp 

 Antwoord CBS: de gemeente treft hier geen schuld. De aannemer kreeg opdracht van de politie om de 
straat af te zetten zonder communicatie met de gemeente. 

2. Op volgende dorpsraad graag meer uitleg over rioleringswerken. Graag aanwezigheid van Marc 

Desloovere en studiebureau. 

 

 Antwoord CBS: Schepen Marc Desloovere zal aanwezig zijn en toelichting geven bij de voorlopige 
plannen 

3. Ook een infovergadering plannen voor de inwoners van de Scheldestraat en de Surremontwijk. 

 Antwoord CBS: het college stelt voor om een informatievergadering te organiseren op het 
moment dat de plannen verder gevorderd zijn. (zie vraag 2) 

 

Agenda 

1. Oproep kerncomité 

2. Scharniermoment: wil Otegem een slaapdorp maken? 

3.  

4.   

5.  

 

1. Inleiding 

Even bezinnen: welk dorp willen wij? We mogen fier zijn op het bos dat er is. Mede dankzij de 

dorpsraad. Deze week gaan ze bijplanten, in het voorjaar worden zitbanken en vuilnisbakken 

geplaatst en in de Paasvakantie is het bos perfect bruikbaar.  

Otegem is op een scharniermoment gekomen. Het uitzicht zal de komende jaren grondig veranderen.  

Enkele zaken die hangende zijn:  

• Centrum: kerk zonder erediensten:  
• Appartementsgebouwen verschijnen. Vanuit de gemeente wordt dit afgeremd om beeld van 

dorp niet te snel te zien veranderen.  
• Zuidflank Zwevegemstaat: de onderpastorie is appartementsgebouw, pastorie met 

parochiezaal die zeer goed bezet is. Ook daar zou men iets van plan zijn. Graag ook op 
dorpsraad. 

• Schoolgebouwen: al lang de wens om nieuw schoolgebouw. Nu plannen om die school te gaan 
veranderen.  Grote impact en immense metamorfose voor het dorp 

• Oud-gemeentehuis/gemeenteschool met chiro 
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• Al die zaken zullen op termijn veranderen en dat vraagt een planning.  
 
Een nieuwe school duurt 10à15 jaar om ze te bouwen. Dus is het nu tijd om de koppen bij elkaar te 
steken. Alle dorpelingen kunnen inbreng hebben in invulling.  
Voorstel om daarvoor werkgroepje te bouwen dat telkens terugkoppelt op dorpsraad. Wouter en 
Toon engageren zich al voor werkgroep.  
 

 

 

2. Weinig opkomst dorpsraad 

Wat Wie To do 

• Feestcomité: wil met 
alle verenigingen 
samenwerken - alle 
verenigingen 
uitnodigen maar 
weinigen reageren 
Dorpsraad zal dan 
volgende dinsdag 
(28/01) op agenda 
geplaatst worden 

 

Kaat Defoirdt 

 
Vraag wordt gesteld om in de 
toekomst minstens  1 iemand af te 
vaardigen op dorpsraad. 
 
Conctactgegevens van verenigingen 
worden bezorgd zodat ze ook telkens 
een uitnodiging voor de dorpsraad in 
mailbox krijgen.  
 

 

 

 

3. Facebookgroep  

Wat Wie To do 

Voor Otegem bestaat er geen 

‘je bent van Otegem-groep’ 

meer.  

Dominique Lattré 

neemt initiatief 

 

Er worden enkele beheerders 

aangesteld.  

 

   

   

 

4. Verzakking Ingooigemstraat 

Wat Wie To do 

Deze week was er een 

verzakking in de 
Ingooigemstraat. Niemand 

was op de hoogte gesteld. 

Ook geen gegevens op de 
gemeentelijke website. Het 

verkeer was een ramp.  

 

 

Vraag aan cbs: kan beter 

gecommuniceerd worden over  de  
werken, ook als deze dringend zijn en  

niet voorzien waren.   
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5. Rioleringswerken Aquafin 

Wat Wie To do 

Uitleg Eliane: Scheldestraat komt het eerst 
aan de beurt. Een ideale Gelegenheid om 
de indeling te bekijken die er moet komen 
- fietsfondsdossier –  Vrij liggend  fietspad 
van de rijweg. Breedte van de straat 
volstaat niet. Grachten worden verlegd en 
onteigeningen zullen nodig zijn. . 
 
Tegen volgende dorpsraad: stadium dat er 
iets kan getoond worden 
 
Input van plaatselijke bevolking kan dan 
nog. 50km zone zover mogelijk 
doortrekken/uitbreiden 
 
Hoe ver zal zone 50/70 kunnen gaan.  

 

 

- Op volgende 

dorpsraad hierover 

meer uitleg – graag 
ook in aanwezigheid 

studiebureau 
 

- Ook een 
infovergadering 

plannen voor de 

inwoners van de 
Scheldestraat en de 

Surremontwijk.  

 

 

6. Scheldestraat 

Wat Wie To do 

Hoe snel wordt hier gereden Hilde 

 

Vraagt cijfers op over 

snelheidsmetingen 

 

 

 

 

7. Voetweg Heestertstraat 

 

Wat Wie To do 

Voetweg langs bouwproject 

naar Heestertstraat. Komt 

deze voetweg weer vrij? Zo ja: 
kan daar ook een zitbank 

komen?  

Hilde Vraagt na bij dienst 

 

 


