
ROOD = VRAGEN AAN DE GEMEENTE 
 
Dorpsraad dd 21 november gemeente Sint-Denijs 

• Aanwezigheden: zie lijst 

• Gastspreker:  Zorgnetwerk Zwevegem is van start gegaan  op 1 maart 2017 
 
Doelgroep:  hulp bieden aan ouderen 
Zoeken nog vrijwilligers: www.zwevegem.be/nieuws/zorgnetwerk-zwevegem-zoekt-vrijwilligers 
Uitgebreide info vind je terug op de website van Zwevegem 
 

• Overlopen vorig verslag 
1. Jean-Pierre Duprez is aangesteld tot ondervoorzitter van de dorpsraad 

 
2. Glasbol: 

De glasbol komt op de laatste parkeerplaats van het stationsplein. Testfase:  opvolgen 
sluikstorten 
 

3. Voetwegen & voetpaden: 
Vraag om voetpad te vervolledigen  in de Jolainstraat, om de verbinding mogelijk te maken 
van de voetweg langs het bedrijf Beologic ( komende van sportcentrum en de school) en de 
Trimaarzate.  Dit houdt een gevaarlijke situatie in voor de voetgangers.  Ook de verbinding 
maken met het reeds gelegde voetpad in de Jolainstraat, een paar meters verder. 
Gevaarlijke situatie  voetweg naar proxy Delhaize wordt aangepakt (snoeien van privé haag) 
Opmerkingen over de staat van een individuele voetweg, gebeurt best via meldkaart. 

 
4. Aankondiging activiteiten van de verenigingen 

De gemeente schrijft een lastenboek uit voor aankoop van schermen voor de 
deelgemeentes. 
De schermen in Sint-Denijs komen in de apotheek en de Delhaize 
De dienst communicatie van de gemeente beheert de schermen. 
Als proefproject voor heel de gemeente wordt een eerste scherm geplaatst in Proxy Delhaize 
(testscherm Amibel) 
 

5. Het metalen frame: (afmeting 2,5 op 2,4m) 
voorstel: plaatsen tegen de muur  van de kerk: de  muren die een  hoek  vormen met  de 
Koffiestraat en de Sint-Denijsplaats. Dus ook zichtbaar als je in de vrijheid zit. 

 
        
 
 
 
 

Het metalen frame kan geplaatst worden op de linkerkant van de hoek voor de laatste 
parkeerplaats  of  de rechterkant, waar het fietsrek (fietsparkeerplaats) is. Of is er een 
mogelijkheid om het dwars te zetten? Doorkijk voor de auto’s? 
 
Opmerking: Waarom niet bijkomende frames plaatsen aan  de invalswegen, naar analogie 
van Spiere-Helkijn, Avelgem,… 
 

Richtlijn voor de banners?  
 



6. Website: 
 

Nieuwe website : 8554.be en oude  sint-denijs.be zijn vanaf nu gekoppeld. Volgende 
toevoeging aan website: men zal zien wat er te doen is in het O.C. Graag vermelden van 
website www.8554.be / www.sint-denijs.be op website zwevegem.be bij dorpsraden. Ook 
idee@8554.be vermelden. 
Oproep: Mensen die context kunnen toevoegen aan de website, stuur naar idee@8554.be 
 

7. Masterplan 
De werkgroep is 1 keer samengekomen. Het was een brainstorm moment, o.a. analyse van 
wat Sint-Denijs uniek maakt. 
Op 18 januari komt de werkgroep samen, maken ze een leidraad op en koppelen deze dan 
aan de dorpsraad. 
 

8. verkeersveiligheid 

• Vijfkeer: Akkoord tot plaatsen van fietssuggestiestroken en vraag om een as 
verschuiving te verwezenlijken in de Jolainstraat dicht tegen het rondpunt om 
snelheid te remmen. 

• T  punt, kruising Jolainstraat en Helkijnstraat: er staan veel auto’s, vrachtwagens, 
onoverzichtelijke verkeerssituatie. Vraag tot het plaatsen van een zebrapad voor de 
voetgangers 

• De Trimaarzate kruist de Helkijnstraat, vraag tot plaatsen van fietszebrapad 

• Zebrapaden: Vraag om een verlichtingsstrook aan te brengen (cfr. Otegemstraat 
Zwevegem en centrum Moen) 

o Zebrapad Delhaize 
o Zebrapad Apotheek 
o Oversteek Trimaarzate 

• Herstel voetpad Daelestraat? 
 

9. Hondentoilet/vuilbakken 
Idee hondentoilet ziet de gemeente niet zitten 
 

10. Voorstel vuilnisbak aan bushokje de Lijn Trimaarzate: Vraag tot plaatsen van een vuilbak aan 
de glascontainer aan het stationsplein 
 

11. Visualisatie borden. 
Volgend jaar wordt dit aangepakt  
 

12. Onthaal nieuwe inwoners 
Allen worden uitgenodigd op  winterdorp door het feestcomité. Ontwerp en voorstel werden 
niet toegelicht. 
 

13. Brug over het kanaal: Voorstel tot aanvraag indienen bij Waterwegen en Zeekanaal. Er is een 
project (momenteel nog onderzoeksfase)  om het kanaal Kortrijk-Bossuit te verruimen. 
 

14. Speelplein: Voorstellen locaties: 

• Trimaarzate: betonnen rustpunt 

• Waterbekken ( kikkerpoel) trimaarzate 

• Helkijnstraat, ingang Trimaarzate en Tubetex ( achter de kasseienstrook op brede 
grasstrook)  VOORKEURSPLAATS 

http://www.8554.be/
http://www.sint-denijs.be/
mailto:idee@8554.be
mailto:idee@8554.be


• De weide, gevormd door de hoek van Jolainstraat en Helkijnstraat, deze wel 
afgesloten 
 

15. Verkeersapp, 
Het openbaar vervoer is te beperkt. Er bestaat een carpool app, gemaakt door VAB en 
taxistop. Je kan je ritten individueel registreren en  een carpoolpartner zoeken op deze app. 
En samen afspreken om te carpoolen. 
Dit zou ritten uitsparen naar de ruime omgeving van Zwevegem.  Deze app leeft niet in deze 
regio. Publiciteit maken ervoor op de website. 
 

16. Opvolgen punten vorige dorpsraden & nieuwe punten: 
o Kerkhof: Het is moeilijk om te parkeren en te manoeuvreren op de parking op het 

kerkhof. Moeilijk toegankelijk voor mindervaliden Voorstel: Breedte van de ingang 
uitbreiden door een stukje akker in te palmen. 

o Frequentie Buslijn 93/85, vooral in het weekend? Advies werd gevraagd op 
dorpsraad 21/06. Status? 

o Sparren dorpsplein aan de kerk, het stoort het zicht op de kerk. Dit wordt 
opgenomen in het masterplan. Masterplan kan echter nog lang op zich wachten. 
Voorlopige actie? (snoeien, verwijderen) om Kerk en uitzicht in eer te herstellen. 

o Wifi O.C.? 
o Kapel van de Guldenknok, hoek Beerbosstraat en Vinkestraat, stedenbouwkundige 

aanvraag is ingediend, wachten op goedkeuring 
o Uitbreiding bibus tot 19 uur? De meeste mensen zijn pas na 18u terug in het dorp. 

Dit zou de dienstverlening optimaliseren. 
o Straatverlichting & bekabeling: De verlichting wordt op termijn volledig LED. Bij 

vervanging of heraanleg opteert men voor LED. Verdwijnen betonpalen op termijn 
ook zoals bij stationsplein in de rest van de centrumstraten? Is er een tijdschema 
bekend bij Eandis wanneer dit Voor Sint-Denijs ingepland staat. 
Gaat de bekabeling volledig ondergronds? 

o Onkruid op de voetpaden: Volgende infopunt van de gemeente Zwevegem wijst de 
mensen erop dat ze zelf moeten instaan voor het onderhoud van de voetpaden ( 
onkruid, modder,…) 

o Dode bomen/ aangereden bomen (bv  in de Jolainstraat Kaveiestraat) 
Deze worden vervangen begin volgend jaar. 

o Luc Stock: uitleg plannen Ten Dries 
Het huidig gebouw heeft een gesloten indruk, dit komt niet overeen met de huidige 
visie op jeugdhulpverlening.  
Ten dries investeert in een nieuwbouw. Men kiest voor 2 woonclusters achter het 
huidige gebouw. 
Het grote  (aan de straatkant) wordt dan afgebroken. In de plaats daarvan komt een 
polyvalent gebouw, met ruimte voor eigen bureaus, ateliers en een 
vergaderingsruimte, met meerdere mogelijkheden. Ten Dries wil deze ruimte 
openstellen voor verenigingen, O.C., buren,…  
Men overweegt om vooraan (als het grote gebouw afgebroken) is om een 
semiopenbare (afgegrensde) speelruimte te creëren. 

 
Planning: 
Nu: ontwerpfase 
1 helft 2018: attest stedenbouwkundige vergunning 
Eind ‘18/begin ’19 bouwen 
2020 verhuizen. 

 



In het voorjaar van 2018 nodigt Ten Dries buren en verenigingen uit om de concrete 
plannen in te zien. 

 

17. Volgende vergadering 20 februari 2018 om 19.30 uur 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


