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Dorpsraad Heestert ~Donderdag 5 maart 

Voorzitter Lieven Vandendriessche 

Ondervoorzitter  

Secretaris Dick Ghiesmans 

Ambtenaar Hilde Leman 

Aanwezig voor toelichting Schepen Deprez & Vroman 

Datum volgende vergadering Datum nog te bepalen – locatie: nieuwe school 

 

Vragen aan CBS (vul in na vergadering) 

1. Speelplein De Vlaminck: kunnen daar extra banken bijkomen zodat ouderen plaats kunnen 
nemen terwijl kleinkinderen spelen? 

Antw. CBS: dit voorstel kan overwogen worden (zie idee rustbankenplan in het 

meerjarenbeleidsplan). 
 

2. Voetpaden langs de N8:  

- Voetpad tussen Malpertus en frituur Umberto is te smal en ligt oneffen.  

- Voetpad tussen Statie Moen Heestert en keukens Devliegher is een probleemzone 

Kunnen deze voetpaden weer toegankelijk gemaakt worden voor rolstoelen, kinderwagens,… 

Antw. CBS: Voetpad tussen Malpertus en frituur Umberto is te smal en ligt oneffen. 

- Voetpad tussen Statie Moen Heestert en keukens Devlieger is een probleemzone. 

Kunnen deze voetpaden weer toegankelijk gemaakt worden voor rolstoelen, 
kinderwagens, …  

Antwoord CBS:  
- voetpad tussen Malpertus en frituur Umberto (is niet correct): het voetpad is wel in 

orde; 
- Stationstraat: moet bekeken worden in het kader van een ruimer renovatieproject 

dat evenwel niet voorzien is in deze legislatuur. 
 

 

Intro door voorzitter Lieven 

Onderwerp van de avond: meerjarenbeleidsplan en wat houdt dit concreet in voor Heestert 

 

Doelstelling 2 Landelijk Zwevegem 

Vraag Antwoord 

Vraag over nieuw containerparktarief: Hoe 
gaat dit in zijn werk? 
 

Het gratis straatje blijft behouden. Voor 

andere artikelen ga je verschillende keren 

over de weegschaal moeten rijden. Je kan ook 

de containerparken in bijvoorbeeld Avelgem 

of Deerlijk bezoeken. 
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Opmerking: De trappen aan de containers 

zijn hoog en gevaarlijk. 

Zones om te spelen of voor recreatie 
 

Voorstel om de zone aan de nieuwe school 

zeker vrij te houden en om daar eventueel 

extra zaken te voorzien.  

De Vlaminck heeft een speelplein en dit wordt 

nu minder gebruikt. Kunnen daar extra 

banken komen om bijvoorbeeld de ouderen 

plaats te laten nemen terwijl de kleinkinderen 

spelen.  

 

Zone achter het rusthuis kan een mogelijke 

locatie zijn voor een bos / recreatie. 

 

Doelstelling 3 Verkeersveilig Zwevegem 

Vraag Antwoord 

Vraag over situatie kruispunt Vierkeerstraat 
en N8 

Schepen Vromant licht toe dat er wijzigingen 

(asverschuivingen) gepland staan op de N8 in 

centrum Heestert te wijzigen. ➔ 

Verschillende burgers uiten hun ongerustheid 

hierover. 

 
 

Voetpad tussen Malpertus en frituur 

Umberto te klein en oneffen.  

Voetpad tussen Statie Moen Heestert en 
keukens Devliegher is een probleemzone 

Naar cbs 

 

Doelstelling 4 Zwevegem luistert en spreekt 

Vraag Antwoord 

Vraag over de digitale infoborden Er komt een 1 bord aan de site Sportpunt. 

 
 

 

Doelstelling 5 Zwevegem verenigt 

Vraag Antwoord 

Vraag over herbekijken tarieven Schepen Deprez antwoordt dat dit een 

moeilijke oefening is en dat 1 sep niet 
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gehaald wordt. Een participatietraject met 

bvb. voorzitter jeugdraad, ouderenraad 

wordt opgezet zodat er een goed voorstel 

komt. 
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Doelstelling 9 Zwevegem bruist 

Vraag Antwoord 

Herbestemming kerken - Vraag over de kerk 
van Heestert. Wat zal er hiermee gebeuren?  
 

Geen concreet antwoord schepen Deprez. Het 

is nu nog niet duidelijk. 

 

 

Doelstelling 11 Jong Zwevegem 

Vraag Antwoord 

Vraag over huisvesting voor deeltijds 
kunstonderwijs: Hoe zit het hiermee? 

Schepen Deprez antwoordt dat dit prioriteit 

nummer 1 is. De doelstelling is dat er een 

gedeelde oplossing komt met een nieuw te 

bouwen school. Dit levert nodige subsidies 

op, mogelijks tot 70%. 

 

 

 

Varia 

• Vraag over de studie i.v.m. het kanaal Kortrijk – Bossuit 

Hoe gaat Zwevegem hiermee om? Er zijn infomomenten 11, 16 en 18 maart ’20 over dit 

project. 

• Algemene opmerking over het centraliseren van voorzieningen in Zwevegem 

• Wat gebeurt er met de site oude school Vierkeerstraat?  

De gemeente wil dit graag verkopen ofwel met gebouwen of zonder gebouwen. Dit na 

beslissing met schepencollege. Mogelijks wordt dit dan een nieuwe verkaveling. 

• De volgende dorpsraad vindt plaats in de nieuwe school. 

• Eddy Loosveldt maakt reclame voor het nieuwe ‘Adem en eten’-bos in Sint-Denijs. 

 

 

 

 

 


