
Verslag dorpsraad 07/09/2017 

Aanwezig: 

Erik De Waele; Lieselot Bossuyt; Koenraad Ginckels; Willy Collez; Marc Demedts; Bart Dewaele; Noël 

Deweirt; Jean-Pierre Ghekiere; Rezi Lambaere; Luc Maelbrancke; Danny Ryssaert; Eliane Spincemaille; 

David Thijs; Nele Vroman; Febe Micholt (Chiro); Jantien Goemaere; Hilde Christiaens 

Vo: Toon Coorevits; Lode Taelman; Stijn Coudyzer; Arnout De Waele; Inge Vanhuyse 

 

1. Welkom 

 

2. Goedkeuren vorig verslag (Lieselot) 

Mededeling antwoorden schepencollege op vragen van dorpsraad 15 juni 

Verslag vorige dorpsraad moet nog worden doorgestuurd. 

 

3. Speelbos (Erik) 

Stand van zaken: bespreking College 4 september 2017 

Het dossier voor aankoop van de gronden voor het speelbos kan in de gemeenteraad van oktober 

worden voorgelegd.  

Er is een overeenkomst zowel met de eigenaar als met de pachter. De onderhandelingen met notaris 

Denys en de pachter zijn afgerond. De vergoeding voor de pachter = 1250 euro/ha. wordt ten laste 

genomen van de eigenaar.  

In het voorjaar 2018 kan de realisatie van het speelbos dus aanvangen. Realisatie 2018-2019.  

Subsidie voor aankoop van grond kunnen we niet bekomen. Wel heeft het college zich kandidaat 

gesteld voor deelname aan het project van Agentschap Natuur en Bos: “Natuur in de buurt”. Dit is 

een wedstrijd waar er per provincie 2 projecten worden uitgekozen die elk  

50.000 euro kunnen verdienen voor de aanleg. De aanvraag voor dit project is binnen.  

Aan Stadlandschap Leie Schelde werd niet om subsidie gevraagd. De aanleg van het bos is niet 

opgenomen in het jaarprogramma tussen Zwevegem en Stadlandschap.  

Subsidie voor het plantgoed/materiaal kan later eventueel worden aangevraagd. Het gaat hier over 

een bescheiden bedrag.  

Het college zal de 2 ontwerpen 'Groendienst' en 'Don Boscocollege' naast mekaar leggen.  

Er zou geopteerd worden voor een “symbolische aanplant” door de bevolking, met daaraan gekoppeld 

een feestelijk gebeuren voor de Otegemnaar. 

 

Briefing studenten Don Bosco door Erik op vrijdag 15 september 

Andere geïnteresseerden uiteraard ook welkom 

De leerlingen zullen zowel de schoolgaande jeugd, de chiro en de bevolking bevragen over 

de bestemmingsmogelijkheden van het speelbos. 

 



4. Verkeer in Otegem  

1.  Waarom belangrijk? 

 Veiligheid 

 Dorpskarakter uitspelen (geen hoofdweg): ons dorp kan een dorp zijn  

 Oog voor zelfstandigen in Otegem 

2.  Wat vinden wij van reeds aangebrachte wijzigingen in het dorp? 

 Ingooigemstraat 

Positief – verkeer wordt geremd 

Vraag aan CBS 

i. Mogelijkheid om verlichting aan te brengen? 

Lichtjes zoals aan zebrapad thv Chiro, of grote verlichtingspaal 

ii. Vraag om de doorgang nog iets nauwer te maken (indien geen 

tegenligger, kunnen auto’s toch nog snel rijden) 

iii. Vraag om ervoor te zorgen dat auto’s niet langs de zijkanten kunnen 

doorrijden (auto’s rijden nl. soms langs het fietspad over de kasseien, 

om niet te moeten afremmen) 

iv. Vraag om het fietspad niet ‘over de verkeersschildpadden’ te laten 

lopen. 

 Scheldestraat: verbetering 

Vraag aan CBS:  

v. graag opnieuw evalueren: fietspad loopt iets te ver (zou niet voorbij 

het straatje naar OC mogen komen) 

vi. Bord bebouwde kom (komende vanuit Avelgem) is niet meer goed 

zichtbaar/leesbaar 

 

 Lichtjes aan zebrapad thv chiro: zeer positief 

Vraag aan CBS: 

vii. kan dit ook aangebracht worden bij het zebrapad op het einde van de 

Heestertstraat thv Valckskeplein 

 

3.  nieuwe ideeën 

We hebben als dorpsraad bijkomende voorstellen die op korte termijn de veiligheid in 

Otegem zouden kunnen verbeteren 

Vragen aan CBS: 

viii. Populierenlaan en Heestertstraat: auto’s rijden er veel te snel en 

respecteren voorrang van rechts niet noch in Populierenlaan, noch op 

kruispunt met Heestertstraat noch op kruispunt met Blauwvoet. 

Kunnen er ook in deze straten geen aanpassingen gebeuren zodat het 

verkeer geremd wordt (rekening houdend met landbouwmachines die 

nog doorgang moeten hebben). 

1. Wegversmallingen? 

2. Fietspaden tekenen? 

3. Voorrang van rechts ook via verkeersborden kenbaar maken? 



 

ix. Kasteeldreef: dit blijft een moeilijk punt om de Zwevegemstraat over 

te steken. Kan hier ook een aanpassing gebeuren? Bijvoorbeeld 

spiegel? 

 

x. Scheldestraat: kan er ook een versmalling bij het inrijden van de 

bebouwde kom, komende uit Avelgem? 

 

xi. Zwevegemstraat t.h.v. CHIRO 

Kan het bord zone 30 ook oplichten tijdens de chiromomenten? 

Indien niet: kan de gemeente, eventueel voor alle chiro’s, borden/ 

panelen voorzien met de boodschap/ vraag om trager voorbij te rijden 

wegens chironamiddag. 

 

xii. Zwevegemstraat: de Zwevegemstraat blijft een autosnelweg. Zelfs de 

eerste verkeerdrempel binnen de bebouwde kom thv Populierenlaan 

remt de automobilisten die de verkeersdrempel kennen, niet af. 

Kan de snelheid op een digitaal bord dat permanent blijf staan, 

geregistreerd worden? 

Kan het plaatsen van een flitspaal onderzocht worden? 

 

xiii. Oude voetwegels: kunnen de oude voetwegels maximaal hersteld 

worden en onderhouden worden? 

 

xiv. Algemeen: kunnen er affiches ontworpen worden vanuit Zwevegem in 

de stijl van ‘Proper Zwevegem’. Bijvoorbeeld ‘Veilig Zwevegem’? 

 

5. Sociaal Otegem 

 

 Nieuwe ideeën om de verbondenheid onder de Otegemse bevolking te 

vergroeten. 

 Uitwisselen van gsm 

o WHATSAPP: to do voor /vraag aan de dorpsraad: wie wil zich daarvoor 

engageren? Dit groepje kan dan de gesloten WHATSAPP groep 

coördineren. 

 Per straat contact houden met buren inzake veiligheid, sociale zorg,… 

 Uitwisselen van diensten en ‘producten’: 

 bvb groenten: bewoners die te veel tomaten hebben kunnen delen met anderen, 

… 

 bvb. materiaal: ladder, wagen,… 

 Boerenmarkt met eigen productjes? 

 Vriendelijkheid: goeie dag zeggen 

 Repas partagé 

 

 To do: dorpsraad nodigt op een van de komende dorpsraden (januari?) alle 

verenigingen uit.   Op die manier kunnen de feesten nog meer op elkaar 

afgestemd worden. 

Myriam verstuurt uitnodiging naar verenigingen (dorpsraad januari?) 



 

6. Activiteiten in Otegem (Erik) 

Otegem leeft!  Er vonden de laatste maanden tal van activiteiten plaats in Otegem. Een 

pluim voor de organisatoren (o.a. feestcomité):  Ommegang juni,  Pontwijkfeesten, Barbe 

d’or Run, Rommelmarkt in de Zolderstraat,… 

Nieuwe ideeën zie punt 5. Sociaal Otegem 

 

7. Zorgnetwerk Zwevegem (Charlotte Dheedene) 

We worden als dorp uitgenodigd om het Zorgnetwerk Zwevegem ook in Otegem te helpen 

uitdragen, zowel naar oudere mensen als naar zorgbehoevenden. 

Zorgnetwerk biedt ondersteuning (vrijwilligers) op het vlak van vervoer, sociaal contact 

(bezoekjes), boodschappen doen, klusjes doen, etc. 

 

8. Varia 

 Trage verbinding tussen Otegem en Vichte hersteld van Snoekstraat tot en met 

Beukenhof. 

 Ruimtelijke ordening centrum Otegem/ hertekenen van het dorp. 

 Schooltuin klooster vrij gegeven 

 Nieuw schoolgebouw? 

 Bestemming van de Kerk? 

 Onderpastorie / pastorie? 

 

Volgende dorpsraad donderdag 26 oktober 2017 om 19u30: hoe zie je 

jouw ideale dorpskern? 

Wat werkt (niet)?  Wat ontbreekt er? Wat kan er? 

 

 

 


