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Verslag dorpsraad Moen 

 

 
Beslissingen  

 
 

 De dorpsraad vraagt aan de gemeenteraad om een heraanleg van de Moenplaats. 
Een korte samenvatting van de voorstellen van de inwoners van Moen staan in dit 
verslag. De dorpsraad kan deze in detail toelichten aan de verantwoordelijken. 

 
 

 
 

To do’s 

 
 Cleo  bekijkt wanneer de info vergadering van leiedal  over de ontsluiting van het 

verkeer centrum Moen doorgaat en de datum van de volgende dorpsraad wordt 
daar aan aangepast. 
 

 Vico bekijkt of  Marc Claeys kan/mag aanwezig zijn op de voorbereidende 
vergadering van de dorpsraad betreffend de ontsluiting van het verkeer centrum 
Moen( bij het opmaken is reeds bekend dat Marc vanwege zijn functie als 
schepen volgens het reglement niet aanwezig mag zijn op de dorpsraad.) 

 
 
 
 
 

Inhoud 

 
1) Er is een presentatie van “ Zorgnetwerk Zwevegem” door Charlotte. 

Charlotte geeft toelichting en deelt folders uit. 
 

2) Twee punten van de vorige vergadering worden even terug genomen: 
 
- Er wordt beslist om de  volgende dorpsraad in het teken van de ontsluiting van het 
centrum van Moen te plannen. Hier zal de datum aangepast worden aan het 
infomoment van Leiedal in Moen. We beslissen te vergaderen ongeveer een twee 
weken voor dat infomoment. 
 



 
- Er is door de kern van de dorpsraad een bevraging opgesteld voor de aanvraag tot 
eenrichtingsverkeer in de Ter Moude. 
Dit is een vrijblijvend document dat ter beschikking staat van inwoners die willen 
initiatief nemen betreffende het eenrichtingsverkeer in de Ter Moude. 
Hier roepen we op aan de mensen van de Ter Moude om zich te melden bij de 
dorpsraad. 
 
 
 

 
 

3) Het hoofdthema van deze dorpsraad is de herinrichting van de Moenplaats. 
 

De raad is het erover eens dat Moen toe is aan een vernieuwing van De Moenplaats.  
Nu is de ruimte ingericht met parkeerplaatsen en  staat het monument ervoor. 
 
Voor de dorpsraad is veiligheid met de school in de directe omgeving prio. 
 

 Een kiss en ride zone 
 Het herbekijken van de rijrichting  op de Moen plaats en de in de omliggende straten. 
 Verbreden voetgangerszone 

 
Dit zijn zaken die de dorpsraad voorstelt om de veiligheid op de Moenplaats te verbeteren. 
De dorpsraad licht graag de voorstellen persoonlijk en in detail toe aan de verantwoordelijken . 
 

De dorpsraad oordeelt dat een verplaatsing van het monument iets is wat zeker moet in 
overweging genomen worden, dit wel in overleg met de betrokken partijen. 
 
Er is een verdeeldheid over het afbouwen al dan niet van het aantal parkeerplaatsen op de 
vernieuwde Moenplaats. 
Algemeen wordt wel aangenomen dat parking zijn plaats moet vinden op de vernieuwde 
Moenplaats. 
 
Als derde belangrijke punt worden zaken als groen en ontspanning naar voor geschoven. 
Al dan niet verplaatsbare beplanting , zitbanken ,speelplein , petanque veld zijn zaken die bij 
een eerste korte brainstorm naar voor komen. 
          

 
     
 
 
 


