
Verslag dorpsraad Otegem dd 15 juni 2017 
 
Aanwezig:  
Erik De Waele; Lieselot Bossuyt; Koenraad Ginckels; Dirk Vandromme; Coudyzer Stijn; Ann 
Charlotte Creton; Marc Demedts; Bart Dewaele; Kurt D’Haene;Xavier Kerkhove; Elfie 
Labarque; Luc Maelbrancke; Romain Mullie; Caroline Planckaert; Danny Ryssaert; Eliane 
Spincemaille; David Thijs; Inge Vanhuysse; Kurt Wullepit; Iris Turpyn; Eddy Defoor; 
Ghekiere Jean-Pierre; Lionie Vanhoutte;Febe Micholt; Carine Vaes; Myriam Mullie 
 
1.VERKEER 

-.Fietspad Scheldestraat 

Vraag voor verkeersbord: Opgepast fietsers 

Vraag om toestand ter plaatse te komen bekijken 

Evaluatie op volgende dorpsraad 

 

-.Asverschuivingen 

Sommige leden van de dorpsraad vinden dit gevaarlijk. 

Dit wordt geëvalueerd 

 

-.Timing werken 

Vraag aan het College om in de antwoorden inzake werken, verkeer… concreter te zijn 

over de termijnen. 

 

2.WEBSITE: OTEGEM.NET 

Dorpsraad is akkoord met eigen website: Otegem.net 

Voorstel om beheer in handen te geven van het feestcomité Otegem die eigen website en 

facebookpagina heeft.  

De contactambtenaar deelt mee dat alle feestcomités zullen worden uitgenodigd om dit 

aspect globaal te bekijken.  

 

3.INPLANTING BORDEN AANKONDIGING ACTIVITEITEN 

Dorpsraad Otegem is niet echt te vinden voor digitale borden, cfr voorstel in dorpsraad 

Sint-Denijs, vanwege te klein en te weinig zichtbaar.  

Opmerking: op Valckes plein is het bord voor de helft ingenomen door Rode Kruis.  

 

 

 

 

 



4.SPEELBOS OTEGEM 

Dirk Vandromme, groenambtenaar geeft toelichting over de stand van zaken inzake 

aankoop grond voor het speelbos Otegem in de Brouwerijstraat; de financiering voor 

aankoop gronden en voor de realisatie van het speelbos en het voorontwerp.  

 

-.Subsidie 

* Vanwege de bestemming van de 3 percelen zijnde land-of tuinbouw is er geen 

aankoopsubsidie. Dit blijkt uit de contacten met ANB (Agentschap Natuur en Bos). 

-.Budget voor aankoop van de grond 

107.500 euro is beschikbaar vanwege de gemeente. 

De dorpsraad vraagt wanneer de aankoop kan worden gedaan met de eigenaar en of er 

een overeenkomst is met de pachter, of m.a.w. wanneer zijn de gronden vrij van gebruik?  

Kan de aankoop komen op de agenda van gemeenteraad september?  

 

-.Voorontwerp speelbos  

Het voorontwerp is opgemaakt door de groendienst, na overleg met de burgemeester en 

met de voorzitter van de dorpsraad. 

Het voorontwerp is opgemaakt op basis van de vragen voor invulling door de dorpsraad in 

vergadering van maart.  

De dorpsraad kan zich vinden in de indeling en de uitwerking. 

Vraag naar concrete timing voor realisatie, liefst zo snel mogelijk.  

Vraag van de dorpsraad om er een algemeen event van te maken, met de verenigingen, de 

school, het feestcomité, de gemeente… 

Alternatief voorstel van Don Bosco school Kortrijk binnen de dorpsraad, in het kader van 

STEM-project, waarbij leerlingen van derde graad middelbaar onderwijs werken aan 

voorstellen voor inrichting van het bos.  

Binnen de dorpsraad zijn de meningen verdeeld om al dan niet in te stappen in dit project: 

ofwel realisatie speelbos, op basis van plan groendienst, vanaf november 2017, ofwel 

realiseren/aanplanten voorjaar 2018 als het project van de Don Bosco school wordt 

gevolgd.  

Besluit Dorpsraad: akkoord om de 2 verschillende visies in het College voor te leggen die 

finaal kan beslissen over de manier van aanpak en over de timing van realisatie.  

Let wel: Dorpsraad Otegem wil een zo snel mogelijke realisatie van speelbos-groenzone 

van 1,5 ha., liefst aanplanten met bevolking.  

 


