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Aanwezig: 15 burgers,  burgemeester Doutreluigne, schepen Defoor (later), Else  Scheerlinck 

Vooraf: eerder een beperkte opkomst; dat blijkt vooral te maken te hebben met de vele rapport- en 

diploma-uitreikingen in vele scholen; er volgt op relatief korte termijn een nieuwe dorpsraad. 

 

De burgemeester licht nog eens bondig de bedoeling van een dorpsraad toe en stelt de 

afsprakennota voor. 

Er is één kandidaat voorzitter, Lieven Vandendriessche. Lieven wordt unaniem aangesteld als 

voorzitter; bij de volgende dorpsraad volgt er een bevestiging voor de uitgebreidere dorpsraad. 

De secretaris voor de startvergadering is Eddy Loosveldt; de volgende dorpsraad wordt een 

definitieve secretaris aangesteld, als ook een ondervoorzitter. 

De opgelijste punten van op de startvergadering worden overlopen, waaruit 5 prioriteiten gekozen 

worden; de niet prioritaire punten worden uiteraard ook meegenomen voor de komende 

vergaderingen van de dorpsraad. 

Prioriteiten: 

1. De nieuwe school en het hele verhaal errond: omgeving, mobiliteit, veiligheid voor fietsers 

en voetgangers, problematiek van gevaarlijke N8, extra kansen voor ontmoeting en 

leefbaarheid, enz. …. Vele punten uit de oplijsting van de startvergadering vinden hier hun 

plaats.  Op heden is er een dringende vraag van de dorpsraad en inwoners naar een stand 

van zaken van de plannen rond de nieuwe school en het hele omgevingsverhaal. 

2. Het zwaar en vele verkeer in het centrum van Heestert is iets dat de gemoederen sterk 

beroert en waarvan de dorpsraad vindt dat het de leefbaarheid en veiligheid sterk aantast. 

De mobiliteit rond de nieuwe school versterkt nog de vraag naar een efficiënte aanpak en 

planning. De nieuwe lokale omleidingsweg in Moen (volgende legislatuur) zal niets 

veranderen aan de verkeersdrukte in Heestert. De omleidingsweg rond Heestert is al een 

langetermijnverhaal sedert 1964. Er is een duidelijke vraag naar meer en meer ingrijpende 

initiatieven op korte termijn die de veiligheid langs de N8 in het centrum sterk verhogen. 

3. De veiligheid en snelheid op alle invalswegen van Heestert vraagt een globale planmatige 

aanpak en liefst zo vlug mogelijk: verkeersinfrastructuur (veilige fietspaden, 

verkeersvertragende initiatieven, …), consequente snelheidsbeperking, handhaving, enz. …. 

4. De verfraaiing van de dorpskern is iets waar werk moet van gemaakt worden: aantrekkelijk 

maken van het centrum, de pleinen, ontmoetingskansen vergroten, vergroenen, … Dit hangt 

ook samen met het nieuwe school-verhaal. 

5. Er is nood aan een of een paar plaatsen voor ontspanning, recreatie, … in of dichtbij het 

centrum (wandel- of fietsafstand): in de eerste plaats bestaat die behoefte bij de 

leeftijdsgroep van 12- tot 17/18-jarigen; voor die groep moeten dringend kansen gecreëerd 

worden. Ook kinderen en gezinnen hebben nood aan een speel-recreatie omgeving (park, 

speelbos, …?) dicht bij het centrum. 

Een ‘spoed’-overleg rond de stand van zaken van de nieuwe school en de plannen daarrond gaat 

samen met de gemeente door op donderdag 13 juli om 19u30 (in Malpertus, wordt later nog 

bevestigd). 

Verslag: Eddy Loosveldt 


