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Verslag dorpsraad Moen 

 

 
Beslissingen 
 

 De dorpsraad heeft beslist om  als basis 4 keer per jaar samen te komen. Indien 
een thema een ruimere aanpak vraagt kan er een extra dorpsraad gepland 
worden. 
 

 Er werd tevens beslist om te kiezen voor één groot thema per dorpsraad om zo 
dieper op de zaken te kunnen ingaan en de grote belangrijkere thema’s prioritair 
te kunnen aanpakken.  
 

 De volgende dorpsraad zal plaatvinden op donderdag 14 September en zal het 
thema “ herinrichting Moenplaats “ hebben. 
 
 

To do’s 

 
 Cleo Bouttens neemt contact met Leiedal met de vraag om meer info betreffende 

de verkeerssituatie centrum Moen en de eventuele uitnodiging als gastspreker op 
één van de volgende dorpsraden. 
 

 Vraag van de dorpsraad aan het gemeentebestuur om De Lijn te bevragen 
betreffende Lijnbussen Moen. 

 
  Kern Dorpsraad :  Bewoners Ter Moude peilen naar interesse 

éénrichtingsverkeer vanaf St. Hubertusstraat. 
 

 Vraag van de dorpsraad aan het gemeentebestuur om De Post te bevragen 
betreffende een Postpunt in Moen. 
 

 Vraag van de dorpsraad aan het gemeentebestuur om een folder samen te stellen 
met de mogelijkheden over alle domeinen heen en bus aan bus te bedelen in 
Moen. Deze folder specifiek voor de mogelijkheden in Moen. 
 

 Vraag van de raad aan het gemeentebestuur om de nieuwe inwoners te 
verwelkomen op de deelgemeente zelf dit om de inburgering en sociale voeling 
met Moen te verbeteren. 

 
 
 



 
 
 

Inhoud 

 
1. Verwelkoming en voorwoord door de burgemeester 

 
2. De afsprakennota betreffende doel en bevoegdheden van de dorpsraad werd 

overlopen . 
 

3. Aanduiding van voorzitter, ondervoorzitter en secretaris  
               

 
                     Voorzitter : Ursula Deflo 
                     Ondervoorzitter: Kristof Vromant 
                     Secretaris : Tim Demeestere 
 

4. Ondertekening van de afspraken nota door Ursula,  Kristof en Tim. 
 
 

5. Overlopen punten ontbijtvergadering en aanduiden te behandelen punten 
 
VERKEER  
  
Omleidingsweg centrum Moen  Voorstel om een verbod in te 

voeren voor  fietsers en 
voetgangers in de sluislaan van 
de smalspoorbrug tot aan de 
kruising met de kraaibosstraat. 

 
 Er komen allerhande vragen en 

voorstellen tot verbetering van 
de verkeerssituatie. 
 

 Er word voorgesteld om de 
mensen van Leiedal uit te 
nodigen op een dorpsraad die 
enkel de verkeerssituatie in 
Moen zal behandelen. 
 

 Cleo Bouttens zal info nemen bij 
de mensen van Leiedal en deze 
eventueel uitnodigen op een der 
volgende dorpsraden. 
 

Openbaar vervoer   De opmerking komt dat er een 
heel lage frequentie aan 
lijnbussen is in Moen. 



 
 Ook de positionering van de 

bushokjes wordt in vraag 
gesteld. Nu staan de bushokjes 
telkens aan de verkeerde kant 
van waar de meeste mensen 
wachten op hun bus. 
 
 

Éénrichtingsverkeer Ter Moude  Enkele Moenenaars stellen  de 
vraag of er geen mogelijkheid is 
om net zoals in de Kapellestraat 
éénrichtingsverkeer in te voeren 
in de Ter Moude. 
 

 Jhonny de bezieler van het 
project in de Kapellestraat geeft 
info mee hoe dit best aan te 
pakken. 

Vrachtverkeer door Moen  Agente van Politiezone Mira 
erkent dit probleem en vraagt 
frequentere controles aan. 

 
 
 
VOORZIENINGEN  
  
Herbestemming kerk  Op de ontbijtvergadering kwam 

naar voor dat er veel interesse 
was om de kerk een 
herbestemming te geven. 
 

 Er kwamen verschillende 
opmerkingen zowel pro als 
contra. 
 

 De conclusie van de dorpsraad is 
dat dit op termijn zeker te 
bekijken valt met alle betrokken 
partijen maar dat er nu andere 
prio’s zijn. 

Postpunt in Moen  De opmerking komt dat mensen 
van Moen om hun poststukken 
moeten naar St Denijs of 
Zwevegem als ze niet thuis zijn 
bij levering. 
 



 Het voorstel om een Postpunt in 
Moen te voorzien is kan dan ook 
op veel steun van de dorpsraad 
rekenen. 
 
 

 Er wordt beslist om de vraag aan 
het gemeentebestuur te stellen. 

Internet voor iedereen  Voor sociaal zwakkeren is de 
broodnodige toegang tot het 
internet soms moeilijk te 
bekomen. 
 

 Als dorpsraad willen we hier iets 
aan doen. 
 

 Na een groepsdebat komen we 
tot de conclusie dat er binnen de 
gemeente Zwevegem tal van 
mogelijkheden zijn ( bibbus, 
bibliotheek,…) maar dat deze 
onvoldoende gekend zijn bij de 
Moense bevolking. 

 
 
VRIJE TIJD  
  
Herinrichten Moenplaats  Hier was er heel veel vraag en 

nood naar de herinrichting van 
de Moenplaats. 
 

 Na een kort maar geanimeerd 
debat werd beslist om hier een 
volledige dorpsraad aan te 
besteden zodanig concrete 
dingen te kunnen voorstellen 
aan het gemeentebestuur. 

Feestweide  De vraag komt of er in Moen een 
locatie is die als feestweide 
gebruikt kan worden. 
 

 Uit de raad zelf komt de repliek 
dat er ter hoogte van de 
Vaartstraat een plaats voorzien 
is “ Het Millennium park “. 
 
 



 We komen hier opnieuw tot de 
constatatie dat de inwoners te 
weinig op de hoogte zijn van de 
mogelijkheden die er zijn in 
Moen. 

Sport  Hier komt opnieuw naar boven 
dat de mogelijkheden op 
sportgebied in Moen te weinig 
gekend zijn bij de inwoners. 
 

 Daar dit al een paar keer naar 
voor kwam tijdens deze raad 
stellen we de vraag aan het 
gemeentebestuur om een folder 
voor Moen te voorzien waarin de 
mogelijkheden binnen de 
verschillende domeinen te 
raadplegen zijn voor de 
Moenenaars. 

 
 
SFEER  
  
Fuiven in TAP  Hier kwam als punt naar voor 

dat de overlast zich vooral 
voordoet bij de fuif van een 
bepaalde vereniging. 
 

 Het lijkt de raad dat ook 
aangewezen om de 
organisatoren aan te spreken 
van de fuif waar de problemen 
zich voordoen in plaats van 
maatregelen te treffen voor 
iedereen. 

Sluikstorten  De opmerking komt dat er langs 
de wegen zeer veel afval te 
vinden is en dat sluikstorten 
alomtegenwoordig is. 
 

 Dit is een probleem waar 
iedereen zich kan in vinden maar 
de raad beseft ook dat dit eerder 
een algemeen probleem is en 
niet specifiek te Moen. 
 

 Dit houd de raad wel niet tegen 
om hier aandacht voor te hebben 
en dit eventueel in de toekomst     



op te nemen. 
Onthaal nieuwe inwoners  Nieuwe inwoners worden 

onthaald op de receptie van de 
gemeente Zwevegem . 
 

 Het lijkt de raad beter om de 
nieuwe inwoners lokaal in de 
deelgemeente welkom te heten. 
 

 Volgens de raad zou dit een 
betere kennismaking en 
inburgering voor de nieuwe 
inwoners kunnen bevorderen . 
 

 De raad richt een vraag tot het 
gemeentebestuur. 

 

 
 
 

 
 


