
Agendapunten 

 Verslag startvergadering 23 april 2017 

 Aanduiden voorzitter en secretaris van Dorpsraad Sint-Denijs 
voorzitter: Amine Beldjoudi 
Ondervoorzitter: Frederik Reyntjens 
Secretaris: Nancy Flament 

 Overlopen vorige topics en de belangrijkste punten benoemen 
 
VERKEER 

1. Belang van voetwegen en voetpaden 
We benadrukken beter onderhoud en beter  aanleg van de voetwegen, om de authenticiteit van 
onze gemeente te behouden 
Pijnpunten:  
-voetweg van Daelestraat naar Delhaize, gevaarlijk om te fietsen.  Voetweg is te smal of haag te 
breed? 
- voetweg van KBC naar Kooigemstraat is heel smal, onmogelijk om te fietsen. Kan dit met nieuwe 
verkaveling niet aangepakt worden? 
 

2. Parkeren 
-Probleem bij evenementen  in O.C. Ter Streye: 
Kan extra parkeermogelijkheden gecreëerd worden door gebruik te maken van het braakliggend  
terrein, waar oud klooster stond  (hoek koffiestraat)? 
 Er wordt contact opgenomen met de eigenaar. Dit is tijdelijke oplossing.  Definitief: aandachtspunt 
parkeermogelijkheid oc ter Streye wordt opgenomen  in masterplan. 
-Parkeren schoolomgeving: 
Dit wordt verder bekeken door de ouderraad van de gemeenteschool. 
 

3. Snelheid en dorpskern  verder opnemen in masterplan 
-Kooigemstraat vermijden dat ze rechts rijden van asverschuiving 
-Snelheidsmeter plaatsen Kooigemstraat en Jolainstraat 
-algemene bekommernis over de overdreven snelheid  vermelden op website en infokrant 
 

4. Openbaar vervoer 
-Lijn 85 (Avelgem Waregem) vraag aan de Lijn mogelijkheid vaste route  door Sint-Denijs ook in het 
weekend?  
-App  
Meldpunt of app? Om vervoer onderling af te spreken. Kan intern door dorpsraad georganiseerd 
worden. 
 

5. fietsinfrastructuur 
-Vijfkeer: gescheiden fiets en voetpad, gevaarlijk voor fietsers 
-Herstel fietspad van Kooigemstraat naar centrum. 
- Opmerking :geen vuilbak bij rustpunt trimaarzate moet in orde  tegen 17 september opening 
 
Topics bij verkeer: 
Voetwegel 
Snelheid  
Parkeren+ dorpskern 
 
VOORZIENINGEN 

1. Handel:  
Er komt bakker ( aanvankelijk  koude bakker), waar kinesist nu woont 



2. Horeca 
Er zijn gesprekken met eigenaar van café de la France 
De Gilde: eigenaar heeft andere ideeën. 

3. onderwijs 
- kinderen van Sint-Denijs  prikkelen om kunstonderwijs te volgen,  eerste jaren  worden de lessen in 
eigen deelgemeente gegeven (via Kamielkes). Daarna doorstroming naar centraal gebouw in 
Zwevegem. Belang van app om vervoer af te spreken. ( zie voorgaand topic) 
-nieuwe schoolbus: 
Op korte of middellange termijn komt er vervanging. 

4. Religie 
Meulemeesterkapelle: verzekering komt tussen in de herstellingskosten 

5. Bibus 
Bespreken langere openingsuren tot 19u? 

6. Bank voorlopig geldautomaat blijft behouden 
7. seniorenvoorziening,  momenteel niet realistisch 

 
SFEER 

1. Aankondiging activiteiten 
-De gemeente werkt een  uniforme informatieverspreiding uit voor  de dorpsactiviteiten van de 
respectievelijke deelgemeentes uit. Bestaande uit een klein scherm, frame en website. 
 Een  klein scherm zou in Delhaize kunnen. Een ijzeren frame aan het kerkplein waar de verenigingen 
hun affiche kunnen uithangen. 
-Een website toegankelijk voor iedere vereniging, waar ze hun evenement kunnen verkondigen. 
Kleine werkgroep binnen de dorpsraad, werkt dit  uit. 

2. Sociale band 
Verwelkoming van nieuwe inwoners door de dorpsraad.  
Voor de start van winterdorp worden  de nieuwe inwoners persoonlijk uit genodigd op een glas. Ze 
worden getriggerd met een verwelkomingpakket, …Volgende vergadering wordt dit thema opnieuw 
besproken. 

3. Dorpsplein 
Glasbol: volgende vergadering voorstellen over definitieve plaats glasbol 

4. Kerstsfeer-markt 
-Vraag aan Heestert of ze reclame willen maken van winterdorp en vice versa 
-Vraag uitbreiding kerstverlichting tot aan stationsplein  

5. Feesten 
-Zeugefeesten is gratis publiciteit, mogelijkheid om  van het  evenement een 2 jaarlijks traditie te 
maken?  Feestcomité komt hierop terug. 
-In Heaven  positief 

6. Chiro positief 
7. OC 

-Gratis wifi  wordt voor gezorgd 
-overlast feesten in  is prioritair 
 
 
Topics  
Overlast feesten in oc ter streye 
Uniforme info verspreiding 
 
VRIJE TIJD 

1. Cultuurhuis, ( de vrijheid) 
Meer  promoten bij activiteiten in Sint-Denijs, is een sfeerbrenger 

2. Feesten ok 



3. Sport. Er is veel, maar niet duidelijk wat er voor handen is. 
Nood aan informatieverspreiding wat er is aan verenigingen in Sint-Denijs. Info verspreiden op  
website. 

4. cultureel erfgoed  
pijnlijk  punt:  huifkarren kunnen niet meer door Mortagnebos. ( paaltjes verwijderen) 

5. Spelen 
-Er komt een picknickweide aan beerbos ( met toestemming van het OCMW) 
-barbequeplaats? Trimaarzate route nemen van de Kaveiestraat naar het waterbekken? Eens 
bekijken of dit een geschikte plaats is? Dan officieel maken? 
- Zwevegem beschikt over een rolstoelfiets ( binnenkort 2). Deze worden ter beschikking ook gesteld 
voor  de deelgemeentes. 

6. Netheid 
Voorjaar: iedereen wordt opgeroepen om zwerfvuil aan te pakken. Al de verenigingen worden 
aangeschreven om mee te doen. 
 
Punt: aan paardenmanege:  4 abelen gevaarlijke verkeerssituatie. Is mogelijkheid om extra 
verkeersbord te plaatsen?  
 
 
Topic: 
Website, info verspreiding van V.T. mogelijkheden in de deelgemeente, zowel sport- als andere 
activiteiten  
 
Topprioriteiten dorpsraad Sint-Denijs 
 

1. Beter onderhoud van de voetwegen in het algemeen.  Er wordt gesteld dat de voetwegen op 

vele plaatsen te smal zijn.  Zeer concreet wordt gevraagd volgende voetwegen aan te 

pakken: Deze vertrekkend vanaf de Helkijnstraat langs eigendom van Steven Hallai naar de 

Dalestraat, voetweg die de verbinding zou moeten maken tussen de Streyestraat en de 

Boeveriestraat, voetweg tussen Driesstraat (ter hoogte van vroegere KBC) en de 

Kooigemstraat; 

2. Gecoördineerde en meer zichtbare aankondiging van de activiteiten van de verschillende 

verenigingen o.a. met T.V.-scherm in supermarkt Delhaize en gemeenschappelijk bord op 

centrale plaats; 

3. Bijkomende parking o.a. door voorlopig gebruik te maken van het braakliggend 

bouwperceel, hoek Koffiestraat en Kloosterhof; 

4. Opmaak van een masterplan ifv. de aanleg van een echt Dorpsplein; 

5. Herinrichting van het rond punt/kruispunt aan de zogenaamde Vijfwegen, nu gevaarlijk voor 

fietsers omdat voertuigen en vrachtwagens het rond punt negeren; 

6. Vraag aan De Lijn om de buslijn nr. 85 regelmatiger te doen rijden via St.Denijs, ook in het 

weekend; 

7. Vuilnisbakken ter hoogte van het heringericht Stationsplein en verderop langs de 

Trimaarzate zelf (in de buurt van het kruispunt met de Boeveriestraat). 

 
 
Volgende bewonersraad: 
21 september 19.30u. 
 
Intern  verdere uitwerking   in kleine werkgroep: 
- website info verspreiding 



- verwelkoming nieuwe dorpbewoners 
- app ontwikkelen afspraak vervoer bewoners onderling 
 
Agendapunten volgende bewonersraad 
Glasbol: voorstellen plaats 
Verwelkoming nieuwe inwoners 
website 
 
 

 
 


