
Dorpsraad dd 20 februari 2018 gemeente Sint-Denijs 
 
 

 Overlopen verslag  
1. Verkeersveiligheid: 

 aanvraag tot het  vervolledigen van  het voetpad in de Jolainstraat, aan het bedrijf Beologic. 
(zie foto gestuurd door Amine). Aanvraag om die enkele meters , waar er nu niets ligt/is, het  
voetpad  richting het centrum verder aan te leggen. Dit om de veiligheid van voetgangers/ 
inwoners van deze straat die wandelen naar het centrum te waarborgen. 

 Vijfkeer: fietssuggestiestroken worden geschilderd in mei ‘18  

 Trimaarzateroute: kruispunt met Helkijnstraat  
Vraag tot het schilderen van haaientanden/voorrangsdriehoeken ( zoals op de rotondes) om 
de gebruikers van de Trimaarzateroute  te verplichten om voorrang te verlenen aan de 
bestuurders van de kruisende weg. De waarschuwingsfunctie van die rode palen, geplaatst 
door de provincie, is  onduidelijk.  

 Verlichtingsstrook zebrapaden:  proefproject loopt nog tot de zomer.  Terug op de agenda 
plaatsen in het najaar, een must voor de Daelestraat en…? 

 Kruispunt Jolainstraat-Helkijnstraat, het zebrapad wordt geschilderd in mei ’18. 
 

2. Voetwegen 

 Bewoners merken de aanwezigheid op van crossende jeeps, quads op de voetweg van 
Vierabelen (Ijshoeve), Streyestraat naar de hertenkwekerij Bouveriestraat.  Vraag tot het 
plaatsen van duidelijke borden en controle hierop.  

 Ook op de Trimaarzateroute, kruising met de Kaveiestraat, Markebekestraat en op de 
voetweg van de Trimaarzateroute naar Kannootdries crossen er motoren, quads.   
Vraag tot het verbod en controle van quads, motoren op niet verharde landwegen. 

 Aanvraag tot herstel van de verbinding tussen Slavaetsstraat en Mortagnebos. Dit is een 
officieel gekende en bestaande koetsroute. Nu fietsen de mountainbikers  gedwongen  op de 
akker,  dit is een onhoudbare situatie. 
 

3. Vuilbakken 
Worden geplaatst, na de goedkeuring en productie van een eenvormige ( over de hele 
gemeente Zwevegem) vuilnisbak. Het wordt een vuilnisbak met slecht 1 opening, waarvan 
het afval na de ophaling wordt gesorteerd.  
 

4. Verplaatsen van glasbol aan kerkhof 
Dit neemt imog op. 
 

5. Aankondiging activiteiten van de verenigingen. 

 Metalen frame is in eigen productie, zou binnen 1 maand (dd. 22 februari ’18) een  
proefversie  geplaatst worden in St.-Denijs. Voorstel locatie is de hoek aan de trap van de  
waar momenteel het stratenplan zich situeert.  

 Schermen: bij goedkeuring door schepencollege, wordt een proefproject opgestart in Sint-
Denijs. 
 

6. Plaats Speelplein?  
Voorstellen van inrichting aan de achterkant van het Stationsplein worden uitgewerkt door 
Frederick Serruyt en Amine Beldjoudi 
Suggesties kan je ook richten tot schepen jeugd: johan.rollez@zwevegem.be 
 

mailto:johan.rollez@zwevegem.be


De voorontwerpen worden in april besproken met de inwoners van de Helkijnstraat.  In 
maand mei/juni voorgelegd aan Schepencollege,  uitwerking is  misschien mogelijk voor 
verlof. 
 

7. Kerkhof 
 => haag wordt gesnoeid 

8. Frequentie buslijn: geen positief antwoord van de lijn. 
 

9. Kerkplein: sparren is de enige groene gordel in het centrum => zorgt voor beschutting  op het 
plein. Vraag tot snoeien van de haag. 
 

10. BiBus tot 19 uur, is vermoedelijk mogelijk in de zomerperiode. Dit wordt verder opgevolgd. 
 

11. Masterplan 
Dit wordt toegelicht volgende vergadering. 
 

12. Varia 

 Vraag thesis student stedebouw aan KUL: Hoe zien de bewoners de toekomst van Sint-
Denijs?  Vraag verwijzen we door naar de werkgroep masterplan 

 Vraag van de bewoners van de Helkijnstraat: is er een garageweg mogelijk  van acherkant 
Helkijnstraat met uitrit aan de Delhaize? De buren bevragen de eigenaars van de 
respectievelijke huizen. Geeft iedereen zijn goedkeuring om een stukje tuin af te staan om de 
garageweg te realiseren? 

 Aan Jolainstraat, bramen hinderen ( foto) is dit van de gemeente? Indien ja, kan men dit  
snoeien? 

 Zwevegem organiseert op vrijdag 23 en zaterdag 24 maart 2018 een grote 
lenteschoonmaak.  Vrijwilligers die hieraan willen meewerken, kunnen zich inschrijven 
via mooi@zwevegem.be. Verdere info kan je vinden op de website van Zwevegem. 

13. Volgende dorpsraad:  
Dinsdag 15 mei 19.30u. 
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