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Verslag dorpsraad Otegem 
Datum: donderdag 16 maart 2017 – 19.30 u.  
 
Aanwezigen: 
De Waele Erik; Bossuyt Lieselot; Ghinckels Koenraad; Mullie Myriam; Coorevits Toon; 
Demedts Marc; D’Haene Kurt; Collez Willy; Kerkhove Xavier; labarque Elfie; Maelbrancke 
Luc; Mullie Romain; Planckaert Caroline; Ryssaert Danny; Thijs David; Vanhuysse Inge; 
Vroman Nele; Wullepit Kurt; Deweirt Noël; Lambaere Rezi; Lattré Dominique; Spincemaille 
Eliane; Decock Greet; Ghekiere Jean-Pierre; Vaes Carine 
De leiding van de Chiro wordt vertegenwoordigd door Tine, Janne en Febe 
 
1. Welkom door voorzitter 
2. Goedkeuring verslag vergadering 17/11/2016 
Actiepunten die nog verdere opvolging vragen: 

 Verkeer: in kaart brengen gevaarlijke punten door kerncomité 

 1. Verkeer: grondige verkeersenquête, inclusief bevraging over gebruik openbaar 
vervoer werd op heden niet voorbereid noch uitgevoerd. 

o Actiepunt: een globale verkeersenquête voor Groot-Zwevegem, m.m.v. alle 
dorpsraden 

 Sfeer: kaart met mooie uitzichten Otegem (point de vues) door kerncomité 
 

Actiepunten die op heden niet meer relevant zijn of geen verdere opvolging meer 
vragen wegens gerealiseerd/afgewerkt: 

 Verkeer: er werden twee VIKTORs in de Scheldestraat geplaatst 
 Verkeer: aantal zesde leerjaar studenten die naar Avelgem trekken voor middelbare 

studies (zie verder) 
 Voorzieningen: oprichten cultuurcomité voor organisatie evenementen blijkt niet meer 

nodig te zijn, aangezien het feestcomité overkoepelend voor alle verenigingen van 
Otegem is. 

 Voorzieningen:  bankautomaat blijkt niet mogelijk te zijn (te hoge kost) 
 Voorzieningen: dorpskrant kan vervangen worden door een website (zie verder in dit 

verslag) 
 

3. College 14/12/2016 m.b.t. verkeersveiligheid (toegelicht door Koen) 
Wordt overlopen 

 
- Aanvullende ideeën uit kernteam obv ‘good practice’ 

 Zone 30 uitbreiden op verschillende plaatsen in het dorp / woonerven? 
 Verhoogde fietspaden 
 Andere straten / verkeersassen: Populierenlaan >> Brouwerijstraat, 

Zwevegemstraat >> Heestertstraat 
Vraag aan dorpsraad:  hebben jullie aanvullingen bemerkingen, ideeën m.b.t 
verkeersveiligheid (~ haalbaarheid) 

 2. Zone 30 tijdens de Chironamiddag 
 Populierenlaan / Heestertstraat: er wordt te snel gereden / er wordt geen 

voorrang aan rechts verleend / ook zware landbouwvoertuigen rijden met te 
hoge snelheid. 
Er is unanimiteit binnen de dorpsraad dat, in afwachting van de grote 
aanpassingen er op diverse plaatsen kleine aanpassingen / ingrepen mogelijk 
zijn die niet veel geld kosten en de verkeersveiligheid aanzienlijk kunnen 
verbeteren (zie ook hieronder): 

 aanbrengen van fietspaden op de straat (visueel): rode bijvoorbeeld 
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  Parkeervakken schilderen 

 zone 30 uitbreiden / woonerf maken? 
 Bloembakken in Heestertstraat / Populierenlaan om verkeer te 

vertragen: lage kost + esthetisch ok 
 

 5. Fietspad Zwevegemstraat staat nu op de lange termijn planning maar zou 
prioritair moeten behandeld worden! 
 

 6. Niet iedereen is het eens met de efficiëntie van het voorstel van de 
gemeente om as verschuivingen op de toegangswegen aan te brengen.  

 De as verschuivingen aan de Kappaert in Zwevegem en in het 
centrum van Zwevegem remmen het verkeer af, maar blijken 
niet altijd even veilig te zijn voor de fietser. 

 Auto’s worden niet verplicht te stoppen en wringen zich soms 
toch een weg. 

 
 3. Aanpakken van de Scheldestraat ter hoogte van de grens Otegem – 

Avelgem: dit stuk is zeer onveilig voor fietsers: 
(fietsers moeten deze straat 2 keer oversteken om reglementair 
te fietsen 
veel fietsers steken niet over en blijven langs dezelfde, veilige 
kant van de weg rijden waardoor ze in feite niet reglementair 
fietsen maar wel ‘veiliger’. 

Vraag: overleg nodig tussen gemeentebestuur Avelgem en Zwevegem om 
deze situatie aan te pakken: de oversteek zou er uit moeten zodat fietsers 
langs dezelfde kant kunnen blijven fietsen 

 Vichtestraat (Deerlijk): tonnageprobleem / conflict mbt toegelaten gewicht 
 In Deerlijk mag het zwaar verkeer niet door 
 In Otegem mag het zwaar verkeer wel door 

Vraag om dit op elkaar af te stemmen. 
 Er kunnen subsidies aangevraagd worden bij het Fietsfonds. Het zou jammer 

zijn om deze middelen weg te gooien! 
 4. Oplichtende borden die aangeven hoe snel je rijdt / of je al dan niet te snel 

rijdt. 
 Rode lichten indien je te snel rijdt. (cf. Sint Lodewijk) 
 Tijdens de wintermaanden moeten ook de fietspaden gestrooid worden met 

zout. 
 Fietspaden liggen vaak vol steentjes / zou moeten opgeruimd worden 
 Vermelding maken ‘gerealiseerd dankzij de dorpsraad’ wanneer iets er mede 

door de dorpsraad komt / gekomen is. 
 

4. Speelbos  7. 
 Locatie:  Brouwerijstraat thv  Hof Vandewalle 
 Info van Arnout Dewaele: 
 Geen RUP nodig (deels landbouwzone deels woonuitbreidingsgebied) 

Kink in de kabel: er lopen pal boven het stuk terrein waarover sprake is, 
hoogspanningskabels.  Volgens de regelgeving mogen er onder hoogspanning (over 
een zone van 25m langs weerskanten van het middelpunt van de hoogspanning) 
geen bomen komen te staan hoger dan 3m. 
Bovenstaande overschaduwt het speelbosproject. Uitzonderingen op deze regelgeving 
kunnen worden aangevraagd bij Elia 
Voorzitter Erik Dewaele contacteert Elia om dit verder te bekijken. 
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 Stukje geschiedenis ahv Powerpoint 
 Vraag aan dorpsraad:  welke invulling / functies / doelstellingen willen jullie aan 

het bos geven? 
  belang concreet voorstel 

1. Biodiversiteit creëren 
2. Verpozing / stilteplaats 
3. Educatie / open luchtklassen 
4. Speelbos voor de kinderen / jeugdbeweging 

o Plaats voor kampvuur? 
o Klimmen / klauteren 

 
  factoren waar vooraf rekening mee moet gehouden worden: 

1. Omwonenden 
2. Kostprijs 

 Beplanting: 160 are (25 plantjes x 0,80 EUR (per are) =  +/-3200 EUR 
 Aanplanting: Otegem plant zijn bos aan? Is er bereidheid bij de 

inwoners? 
 … 

3. ‘Onder houdbaarheid’ van het bos: 
 Maaien en snoeien? 

4. Het bos moeten open(baar) blijven 
5. Het terrein is zeer nat: 

 Vijver om bos te draineren? 
 Een knuppelpad aanleggen 
 Grachtjes maken om grond droger te maken 

6. Geboortebos van maken? 
7. Vragen ivm aankoop van het bos: 

 Eigenaar en pachters zijn al gecontacteerd 
 Zijn er subsidiekanalen zonder dat we afhankelijk zijn van de 

geldschieter? 
 “Groene sporen” geeft subsidies tot 60 % van de verkooprijs: 

te onderzoeken! 
 

5. Overzicht verenigingen Otegem 
Vraag aan dorpsraad: voorstel: namen verenigingen noteren op groot blad 

Lijst zou moeten geüpdatet worden:  
 Hilde Baert (buurtwerking) kan een lijst bezorgen van alle Otegemse verenigingen 

mét hun contactgegevens (Myriam) 
 Verenigingen zouden moeten samen gebracht worden / verantwoordelijken 

uitgenodigd worden op de dorpsraad /  verifiëren wie nog kan uitgenodigd 
worden op de dorpsraad (Myriam) 
 

6.  Activiteitenforum (toegelicht door Luc Maelbrancke) 
 Toelichting door Luc Maelbrancke (voorzitter feestcomité)-m.b.t. 

activiteitenforum feestcomité 
 Feestcomité organiseert niet alleen zelf een aantal activiteiten , maar blijft 

aanspreekpunt voor activiteiten die doorgaan in Otegem. Activiteiten worden op 
de website/het activiteitenforum van het feestcomité geplaatst. 

Vraag: hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit activiteitenforum nog meer 
naambekendheid krijgt zodat Otegemnaar op de hoogte is van alle activiteiten? 
(zie ook verder onder 7.Varia – 1. Domeinnaam otegem.be, een website 
voor/door/over Otegem) 
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7.  Varia 

1. 8. domeinnaam otegem.be (Koen) 
 Website door/voor / over Otegem 
 De domeinnaam otegem.be is al eigendom van iemand: een gedeeld bezit 

kan, maar lijkt geen optie voor de dorpsraad 
 Voorkeur naar eigen domeinnaam zoals otegem.net  
 Kostprijs bedraagt 47,88 excl BTW (registratie van de domeinnaam, 

jaarlijks domeinkost en 25GB webruimte) 
 Luc Maelbrancke wil de aankoop van deze webruimte verder 

ondersteunen. 
Wie heeft nog interesse om dit project te ondersteunen? 

 Onderhoud van de website kan verdeeld worden over meerdere personen. 
 Er zou ook een info@otegem.net moeten zijn – dit maakt het mogelijk om 

te communiceren via mail / aanspreekpunt te zijn. 
 

2.  communicatie met de Lijn 
 18 (van de 25 lln) gaan naar Avelgem (juf Chris) 
 Bijkomende vraag: verplaatsen bushalte thv van garage Verleyen (meer 

naar het centrum toe) 
o Feedback van dorpsraad: minder dringend / beter fietsenrekken 

voorzien zodat fiets veilig kan gesloten worden / oplaadpalen? 
 Er zijn nog andere busverbindingen die niet vlot verlopen: Otegem – 

Waregem en Otegem – Kortrijk 
o Actiepunt: het zou goed zijn dat er vanuit de verschillende dorpsraden, 

door de Gemeente Zwevegem een bevraging verkeer en mobiliteit 
wordt gelanceerd. 

o Pas dan krijgen we zicht op de reële behoefte en kunnen we instanties 
zoals De Lijn cijfers geven 

 
3. Aankondigingsborden evenementen Otegem:  
 
Vraag aan dorpsraad: 

 waar? (4tal borden) 
 welke soort borden? (Koen -  good practice Tienen) 

o Aankondigingsborden Tienen: 
 Afmetingen 2,44m lang op 1,22m hoogte 
 Zelf te beschilderen 
 Zelf te plaatsen door de verenigingen max. 3 weken voor de 

activiteit 
 Zelf weghalen ten laatste 3 werkdagen na de activiteit 

o Er zijn in Otegem aankondigingsborden maar deze worden vooral 
door de voetbal gebruikt 

o Er komen nieuwe systemen in groot-Zwevegem (Eddy Defoor) 
 4 (???) per dorp 
 Gemeentedienst plaatst de borden 
 De verenigingen leveren de borden aan bij de gemeentedienst 

(4 weken voor de activiteit) 
 In het dorp en op de toegangswegen zou er een 

aankondigingsbord moeten staan 
- 9. Ingooigemstraat thv bakkerij Dominique 
- Tiegemstraat aan de casino van vroeger 

mailto:info@otegem.net
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- Dorpskern (Valckes plein) 
- Bij voorkeur ook in de bocht Eliet volgens dorpsraad: 

eventueel kan hier een ‘oud’ bord gehouden worden. 
- Dit aantal is nodig omdat al plaats wordt ingenomen 

door de voetbal. 
- Aankondigingsborden zijn belangrijk voor zowel niet-

Otegemnaren als voor Otegemnaren. 
 De ‘vrij’ neergezette borden zouden systematisch moeten 

weggehaald worden. 
 

4. Attentie WhatsApp  Buurt Preventie (Luc Maelbrancke licht toe) 
 Gelsloten groep 
 Geen interventiekanaal maar communicatiekanaal 
 Helpen buurt veiliger te maken: wie iets verdacht ziet of hoort, kan 

een melding maken 
 Het is de bedoeling om de SAAR in acht te nemen: signaleer, alarmeer 

112, App en Reageer (enkel als dit op een veilige manier kan voor 
jezelf en voor derden 

 Er zou een uitlegsessie kunnen geregeld worden. Uitlegsessie duurt al 
gauw een uurtje. 

 Vraag is of we hier als dorp in meestappen? Meningen zijn verdeeld. 
 
8.  Slot 
We sluiten de vergadering af met een rondje waarin iedereen de kans krijgt om nog kort een 
toevoeging of opmerking te maken, een accent te leggen, een vraag te stellen, etc… 

 
Bijkomende variapunten aangebracht door de dorpsraad 

 Bouwwerven: in de nabije toekomst zullen er meerdere bouwwerven in 
Otegem zijn. 
 
 Belangrijk dat ons dorp leefbaar blijft: werven moeten opgeruimd 

worden, straten proper gehouden worden. 
 Bijkomende vraag/bezorgdheid: wordt er rekening gehouden met het 

esthetische aspect? Zijn de gebouwen in harmonie met het uitzicht van 
ons dorp?  
 

 Herbestemming kerk 
 
 Vaststelling: beperkt aantal religieuze ceremonies 
 Zelfs in Kerkelijk Leven is er een pleidooi om bevolking te betrekken bij 

de uitbouw van een kerkenplan. 
 Vraag: welke bestemming kan onze kerk in Otegem hebben?  

o Er gaan nu al een aantal culturele activiteiten door 
(Davidsfonds) 

o De inwoners van het dorp moeten hier zeker bij betrokken 
worden 

Volgende vergadering op donderdag 15 juni 2017 om 19.30 u.  
Het kernteam werkt een agenda uit die vooraf zal worden doorgestuurd 
Zijn er opmerkingen, vragen of agendapunten die je wil toevoegen, mail ons gerust. 
Lieselot (lieslot.bossuyt@gmail.com) 
Myriam (myriam.mullie@zwevegem.be) 
 

mailto:myriam.mullie@zwevegem.be
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