
Verslag Dorpsraad Heestert – 28 september 2017 

Verwelkoming door de voorzitter (Lieven Vandendriessche).  

De dorpsraad Heestert beschikt momenteel over een secretaris ad-interim, dhr. Loosveldt Eddy. De 

vraag wordt gesteld naar mogelijke kandidaturen maar er zijn op vandaag nog altijd geen kandidaten 

voor de functie van secretaris. Voorlopig wordt het verslag aldus nog opgemaakt door de voorzitter 

en dhr. Loosveldt.  

Voor de functie van ondervoorzitter neemt men kennis van de kandidatuur van dhr. Desmet Andy, 

Lentelaan 19 te 8551 Heestert en beslist de raad om deze kandidatuurstelling te aanvaarden. 

De contactambtenaar heeft voor deze zitting invulformulieren voorzien voor de aanwezigen met de 

vraag om de contactgegevens te noteren, indien men verder persoonlijk op de hoogte wenst 

gehouden te worden inzake agenda toekomstige dorpsraden. 

AGP 1 - Discussie en zoeken naar concrete snelheidsbeperkende maatregelen op 

invalswegen.  
 

- 50-schildering en geschilderde parkeervakken in de Vierkeerstraat: 

 

 

 

De leden van de dorpsraad betreuren het feit dat zij niet over deze plotse verkeerswijzigingen 

proactief werden ingelicht. Men stelt zich ook de vraag of deze wijzigingen wel effectief zijn. Op 

vandaag creëert dit een zeer onveilige situatie voor de schoolgaande jeugd. De fietsers dienen zich 

volledig in het midden van de rijbaan te begeven.  



 

Tevens creëert dit een tekort aan beschikbare parkeerplaatsen. Ook een moeilijk te volgen logica in 

de huidig geschilderde parkeervakken. Er zijn bijvoorbeeld twee parkeervakken vlakbij de Remi 

Deprezstraat getekend wat het uitrijden van deze straat sterk bemoeilijkt.  

 

- Aangepaste verkeersituatie verderop in de Vierkeerstraat: 

 
Opnieuw de opmerking van dorpsraadleden dat de inwoners over deze wijziging niet 

proactief werden ingelicht. De dorpsraad wenst wel te benadrukken dat zij zeer tevreden zijn 

dat er eindelijk eens wordt ‘nagedacht’ en ‘gehandeld’ inzake mogelijke oplossingen om de 

snelheid in de Vierkeerstraat aan te pakken. Maar de plaatsing van deze ‘verkeerspaaltjes’ 

biedt helaas niet veel soelaas. Het is zelfs een leuke uitdaging voor de ‘fun-rijders’. Geregeld 

willen de bestuurders niet netjes hun beurt afwachten en rijden simpelweg rechts van de 

paaltjes (op het voetpad) in volle snelheid door. Indien geen tegenligger, wordt er zelden 

afgeremd en zelfs in volle snelheid geslalomd langsheen de paaltjes. 

- Keiberg te Heestert: 

Serieuze vorm van aquaplanning. Water blijft op de weg staan. Creërt potentieel gevaarlijke 

situaties. Opmerking Piet Blomme: riooldeksels langsheen de witte lijnen zijn kapot -> door de 

contactambtenaar doorgestuurd naar het meldingspunt van de gemeente. 

- Veiligheidsberm in de Gauwelstraat (ongeveer ter hoogte van Marialove): opnieuw 

gevaarlijke situatie. Fietsers gebruiken de oversteekplaats daar niet wegens het feit dat deze 

in de bocht ligt.. Nut van deze berm?  

Ook hier wordt door de dorpsraden gesignaleerd dat vastgesteld wordt dat autobestuurders 

vanuit richting Heestert vaak de linker rijstrook nemen. 

 

VRAGEN AAN CBS: 



 Kan het zebrapad (ter hoogte van de gemeenteschool) in de Vierkeerstraat niet op een 

afwijkende kleur geschilderd worden? Bijvoorbeeld in het geel (fluo) ? Kunnen de stroken van het 

zebrapad ook langer (‘uitgerokken’) worden, zodat dit zebrapad meer visibiliteit krijgt? 

 Graag evaluatie van de huidig geschilderde parkeervakken, eventueel ter plaatse? 

 Het uitrijden van de Remi Deprezstraat blijkt een zeer moeilijke opgave te zijn. De vraag werd 

reeds in het verleden aan het gemeentebestuur gesteld voor de mogelijkheid tot het plaatsen 

van ‘een spiegel’. Toen werd deze negatief onthaald met de mededeling dat er ‘niet overal op 

Zwevegems grondgebied spiegels kunnen geplaatst worden’… Maar met de huidige 

parkeervakken is dit wel een noodzaak. 

 Tevens ook de opmerking dat er frequent op het voetpad wordt geparkeerd in de Vierkeerstraat 

door vrachtwagens, bestelwagens en zelfs personenwagens. Meer politiecontrole mogelijk? 

Zowel op niveau van foutief parkeren alsook overdreven snelheid. 

 Waarom ter hoogte van de huidig geplaatste paaltjes in de Vierkeerstraat, geen verkeerslicht 

plaatsen (systeem Sint-Lodewijk Deerlijk)? Waarbij, binnen een bepaalde straal, het verkeerslicht 

op rood gaat bij een snelheid > 50 km/uur? 

OFWEL 

De bestuurder nog meer laten slalommen? 

OFWEL 

Kussens plaatsen? 

OFWEL  

Ezelsruggen links en rechts van de paaltjes? Zodat er geen uitwijkmogelijkheden meer zijn. 

(NOOT! De huidige inwoners ter hoogte van deze verkeerssituatie benadrukken wel dat zij in geen 

geval voorstander zijn van verkeersdrempels. Dit omwille van de lawaaioverlast dat deze 

drempels met zich meebrengen.) 

 Men stelt tevens de vraag of deze versmalling niet dichter naar de school toe kan gebracht 

worden? Waarom deze voorzien nog zó ver van de school en de dorpskern? Kan deze niet 

enkele 100’en meters opgeschoven worden? 

 

AGP 2 - Vragenronde mogelijke verfraaiingsinitiatieven dorpskern.  

 

 De bushalte aan rusthuis Marialove heeft geen bushokje meer. Passagiers staan simpel in de 

regen te wachten op de bus. 

 Er is begrip voor het argument dat vuilbakken op de speelpleintjes vaak sluikstorters 

aantrekken, maar men is de mening toegedaan dat het ontbreken of niet tijdig ledigen van 

vuilbakken zorgt dat er nog meer zwerfvuil ligt. 

 Het speelpleintje achter de jongensschool is verzorgd. Wel wordt gevraagd of de zitbanken 

niet beter gedraaid kunnen worden om het toezicht op de spelende kinderen te verbeteren. 

 

VRAGEN AAN CBS 

 

 Mogelijkheid tot plaatsen van een bushokje of andere vorm van mogelijke ‘schutting’?  

 Er worden veel activiteiten voor senioren georganiseerd in Malpertus. Kan er een zebrapad 

geschilderd worden tussen Malpertus en het rusthuis Marialove? 

 

 



AGP 3 – Toelichting zorgnetwerk Zwevegem 

Geen opmerkingen 

 

AGP 4 – Varia – DIVERSE VRAGEN AAN CBS 

- Onkruid wieden ter hoogte van de Stijn Streuvelsstraat. Mogelijk? 

- Café de Waterhoek vraagt of de geel geschilderde lijnen ter hoogte van het café kunnen 

worden weggenomen? 

- Wanneer is het gepland dat de bomen aan het voetbalveld opnieuw worden heraangeplant? 

- Waarom dient Heestert een wijkagent te delen met Otegem? Op vandaag zitten Heestert en 

Otegem over de vereiste norm (> 5000 inwoners) en hebben dus recht op een wijkagent 

exclusief voor elke deelgemeente.  

- Tevens wordt de vraag gesteld aan het CBS of er geen werkgroep kan samengesteld worden 

met experts, inwoners Heestert, gemeentebestuur, CBS inzake het nieuwe mobiliteitsplan ifv 

de nieuwe school? Ook advies aan de brandweer is hierin noodzakelijk. Tevens wordt 

aangedrongen dat in deze werkgroep ook de omgeving van de pleinen, hun herbestemming 

en verfraaiing in één geheel moet meegenomen worden. 

 

Datum volgend overleg: 18 januari 2017 – 19.30 uur. 

 

 


