
Dorpsraad dd 21 september gemeente Sint-Denijs (3blz) 

 Aanwezigheden: zie lijst 

 Verwelkoming:  
De ondervoorzitter heeft zijn ontslag ingediend per mail.   

 Overlopen vorig verslag 
1. Glasbol: 

Verplaatsen glasbol van het containerpark: 
Voorstellen: 

- Vroegere plaats  aan sportcentrum: (nadeel: nodigt uit tot sluikstorten  in gracht) 
- aan het stationsplein (een parkeerplaats opgeven voor de glasbol) of andere plaats op het 

plein 
- straat achter de gemeenteschool: (peter en meterschap aan de leerkrachten?) 

oproep: wie stelt zich kandidaat om peter of meter te worden van de glasbol? Dit peter/meterschap  
is in handen van Imog. De glasbolpeter of  –meter zorgt voor maximum 2 glasbollen in de buurt van 
zijn/haar woning door zwerfvuil op te ruimen vlakbij de glasbol, sluikstorten meteen te melden op 
een centraal telefoonnummer/ e-mail  en te melden indien de glasbol vlugger vol is dan gewoonlijk. 
Daarvoor krijgen de peters/meters een financiële tegemoetkoming per jaar. Men kan zich kandidaat 
stellen bij de milieudienst. 
 

2. Voetwegen: 
De voetwegen worden systematisch onderhouden.  En bij  problemen worden de privé eigenaren 
aangeschreven. De gemeente verleent nu prioriteit aan  de doortrekking van de voetweg vanaf de 
Streyestraat tot aan de Bouvriestraat. 
Vraag  vanuit de dorpsraad om voetweg naar Kooigemwegel (staat geregeld onder water) en 
voetweg richting  Jolainstraat  na te zien.  Belangrijk dat dit wordt aangepakt n.a.v. dag van de trage 
weg. Ook het voetpad in de Jolainstraat zelf van en naar de voetweg ontbreekt. 
 

3. Gecoördineerde en meer zichtbare aankondiging van de activiteiten van de verschillende 
verenigingen. 

Voorstel tot 2 tv schermen (van binnen geplaatst,  zichtbaar van op de straat, indien mogelijk, 
eigenaars hebben laatste woord) verspreid over de dorpskern   (school, delhaize, apotheek,…) 
Offerte werd reeds in juni bezorgd aan schepen Defoor door Amine Beldjoudi van Amibel. 
En een  metalen frame, waar de verenigingen affiches van hun evenementen  ophangen. 
(vergelijkbaar systeem Spiere-Helkijn).  
Voorstel tot plaats metalen frame: aan de trap vooraan in de kerk. Formaat van de affiche moet nog 
worden besproken. Dit idee wordt verder uitgewerkt in een werkgroep:  

 Jean-Pierre Lemaire 

 Amine Beldjoudi 
 

4. Website:  
Wordt verder uitgewerkt in werkgroep: 

 Dries Douterloigne 

 Guido Depraetere 

 Jean-Pierre Lemaire 

 Wim Vandecauter 

 Brecht Deschuymer 

 Amine Beldjoudi 
 

5. Opmaak masterplan: 
Is er een mogelijkheid om een teller  te plaatsen,  zodat er zicht is op het  uit- en inkomend verkeer in 
de dorpskern? 



Hoe moet de dorpskern en omgeving in de toekomst evolueren?  Wat zijn de noden, de pijnpunten 
die moeten aangepakt worden. 
 uitgewerkt in volgende werkgroep: 

 Hadewijch Vanwijnsberghe 

 Pascal Schneider 

 Jef Reynaert 

 Yves De Boscher 

 Thierry Balcaen 

 Luc Glorieux 
 

6. 5 keer  ( rondpunt Kaveiestraat, Jolainstraat, Kannootdries) 
Gevaarlijke verkeerssituatie. Vraag vanuit de dorpsraad: is er mogelijkheid tot het markeren  van een 
fietsstrook en plaatsen van  bijkomende verlichting aan het rondpunt. 
 

7. Vuilnisbakken  aan de Trimaarzateroute. Dit gebeurt in samenspraak met de provincie, 
Er komen 2 vuilnisbakken: Bouvriepunt  en het stationsplein. Vanuit de dorpsraad is er vraag  om 
ook een vuilnisbak te plaatsen aan het rustpunt ( betonnen plateau).  
Wie staat in voor het onderhoud (ledigen)? De  provincie of de gemeente 

 Varia: 
8. Hondentoilet/ vuilnisbakken. 

 Momenteel  loopt een  project in de gemeente Zwevegem. Alle vuilnis wordt geregistreerd en  
geanalyseerd. Er komt  een vuilnisbakkenplan. Dit plan wordt dan meegedeeld  aan de dorpsraad. 
 

9. Vraag tot kruidenbak. Dit hoort  meer thuis in een stedelijk gebied. 
 

10. Visualisatie van de borden. 
De borden die de bebouwde kom  aangeven zijn niet meer zichtbaar. Ook de plaats van de gele 
borden (die de gemeentegrens aangeven) is niet eenduidig. Er staat een bord richting Moen, maar 
niet richting Zwevegem.  Wordt dit  binnenkort aangepakt? 
 

11. Er kwam een vraag binnen nav enkele inbraken in de dorpskern.  
Zou een Buurtinformatienetwerk nuttig kunnen zijn in de gemeente?  De meningen zijn heel 
verdeeld. Feedback over dit idee kan gepost worden op de website van de dorpsraad. Er wordt ook 
bijkomend uitleg gevraagd aan de voorsteller van het idee. 
 

12. Zebrapaden in Sint-Denijs:  
Het zebrapad aan de apotheek ligt in een bocht, dit vormt een gevaarlijke verkeerssituatie. Is het 
mogelijk om dit te verplaatsen? 
 

13. Onthaal nieuwkomers Sint-Denijs: 
Wim Vandecauter (feestcomité Sint-Denijs) bouwt  voorstel verder uit. 
Voorstel van de dorpsraad: werken met een boekje gebaseerd op info van de website samen met  
bonnen van de handelaars van Sint-Denijs. Boekje meegeven op gemeentepunt bij inschrijving. 
 

14. Carpooling/app:  
De kostprijs van het uitbouwen van een app bedraagt 2000-4000euro. De kostprijs is te hoog. 
Is er een mogelijkheid om dit uit te bouwen binnen de website? Mogelijkheid tot het uitbesteden 
aan een laatstejaarsstudent:  afstudeerproject? 
 

15. Trimaarzateroute stopt in Moen, door het kanaal Bossuit en loopt over het kanaal verder. 
 Is er een mogelijkheid tot een fietsbrug over het kanaal?  



16. Vraag tot mogelijkheid om een speelplein aan stationsplein/ trimaarzateroute.  
Dit zou een pluspunt vormen voor de Trimaarzateroute en de buurtbewoners. 
 

17. Vraag ivm Café de France (meest gevraagde item van de startvergadering) uitbouwen tot een 
aantrekkelijk fietsrustpunt met terras. 
 

 
18. Volgende vergadering:  dinsdag 21 november 2017 19.30uur 

 
 
 
 
 
 
 
 


