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DIGITALE DORPSRAAD 

29 APRIL 2021
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29/4/2021



RICHTLIJNEN

 Bij discussie: 

 niet door elkaar praten. Laat elkaar 
eerst uitpraten aub

 Voor wie aan het woord is: hou het 
kort en bondig,

 CHAT: wie liever geen mondelinge 
vraag stelt: je kan je vraag op de 
chat intikken. Deze is dan zichtbaar 
voor iedereen. Bart zal – ten 
gepaste tijde- de vraag uit de chat 
in de groep gooien. 

 We zouden deze dorpsraad graag 
opnemen. Iemand bezwaar? 
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SOS: BEL BART: 09/335 47 05

MICROFOON: uitzetten. 

Aanzetten als je een vraag wil stellen



AGENDA

1. 1. Goede afspraken maken goede vrienden: akkoord 

nodig:

1. - Visie / Missie / Waarden
2. - Interne werking
3. - Samenwerking met Stad Deinze

2. 2. Goe bezig? Info over onze werkgroepen: Cultuur, 

Dorpszicht, Milieu, Mobiliteit, Leefbaarheid, Trage Wegen

3. 3. Met de rug tegen de muur – of toch niet? Hoe gaan we 

verder met het dossier ‘geluidsmuren’? Discussiemoment

4. 4. Deure Doen? Zit er voldoende pit in de kerngroep en 

mag die verder doen? Kandidaten kunnen zich melden via 

brief of email. 

5. 5. Nie aan gepeist: voorstellen voor nieuwe acties? 

Discussiemoment
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VISIE / MISSIE / WAARDEN

Zie: https://afrit12hansbeke.be/index.php/over-ons/visie

➢ Dichter bij het beleid
➢ Dichter bij het dorp
➢ Dichter bij elkaar

➢ Door mensen samen te brengen
➢ Door zeer breed te communiceren
➢ Door nauw contact te hebben met stad Deinze

Voor alle Hansbekenaren

Kijken wat we zelf kunnen doen

Constructief

Enkel algemeen belang (geen 

individuele gevallen)

: Wat is de reden van ons bestaan? 

https://afrit12hansbeke.be/index.php/over-ons/visie
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VISIE / MISSIE / WAARDEN

Zie: https://afrit12hansbeke.be/index.php/over-ons/visie

OBJECTIVITEIT

POSITIVISME

DORPSVERBONDENHEID

TRANSPARANTIE

SAMENWERKING

WAARDEN

https://afrit12hansbeke.be/index.php/over-ons/visie
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VISIE / MISSIE / WAARDEN - STEMMING

Zie: https://afrit12hansbeke.be/index.php/over-ons/visie

AKKOORD? 

JA

NEE

HOE STEMMEN? 

VRAGEN??

https://afrit12hansbeke.be/index.php/over-ons/visie
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WERKING

DORPSRAAD
Voor alle Hansbekenaren!

WERKGROEPEN
Vrijwillige medewerkers

Rond thema’s die leven

Bepalen de standpunten

KERNGROEP
Organisatorisch

Communicatie
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INTERNE WERKING: WERKGROEPEN

VOOR IEDEREEN

AUTONOOM

BEPALEN HET ADVIES

OPENBAAR

COMMUNICATIE: ZIE WEBSITE

TREKKER: Leidt de werkgroep

METER/PETER: Helpt organiseren, lid van de 

kerngroep

ZETELENDE POLITICI? Kunnen deelnemen 

aan de werkgroepen, geen trekker zijn. 
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INTERNE WERKING: KERNGROEP

Organiseert de dorpsraad

Zoekt naar middelen

Communiceert

METER/PETER: delen van info tussen de 

werkgroepen en bewaken voortgang 
van de werkgroepen. 

ZETELENDE POLITICI? Kunnen geen deel 

uitmaken van de kerngroep.
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DORPSRAAD

• Streefdoel: 6/jaar
• Voor iedereen met een hart voor Hansbeke
• Samengeroepen door kerngroep
• Agenda: 

a. Toelichting activiteiten voorbije maanden

b.Toelichting per Werkgroep

c. Toelichting & goedkeuring van het 
financieel verslag

d.Opstellen & goedkeuren jaarprogramma / 
interne werking (1 keer per jaar)

e. Varia

HET PARLEMENT



LEDEN DORPSRAAD

WIE IS LID? 

 Iedereen die zijn mailadres bij ons 
achterlaat (=inschrijven op nieuwsbrief 
of mail sturen naar 
info@afrit12hansbeke.be)

 Iedereen die zich opgeeft om mee te 
werken aan een werkgroep

 Iedereen die zijn adres achterlaat om 
een hardcopy van het verslag te 
ontvangen
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# LEDEN: 180

LIDGELD? Geen, laagdrempelig
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INTERNE WERKING - STEMMING

Zie: https://afrit12hansbeke.be/images/01_Documenten/01_Kerngroep/InterneWerking-def-V2.pdf

VRAGEN??
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SAMENWERKING STAD DEINZE

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST:

1. Stad Deinze erkent Afrit12 Hansbeke als bewonersplatform en als structureel aanspreekpunt bij de voorbereiding en 
uitvoering van beleid dat een impact heeft op Hansbeke

2. Overleg: 3 keer per jaar overleg tussen beleidsmedewerker participatie en Afrit12 Hansbeke.

3. Er is informatie uitwisseling in de twee richtingen tussen Afrit 12 Hansbeke en de thematische adviesraden, in zoverre het 
Hansbeke aanbelangt. 

4. Het stadsbestuur kan Afrit 12 Hansbeke bevragen omtrent bepaalde thema’s. Als het vragen/voorstellen/suggesties van de 
Stad betreft die zo belangrijk zijn dat een Werkgroep of de Kerngroep denkt dat die best eerst op een Dorpsraad worden 
besproken, worden die op de agenda van de eerstvolgende Dorpsraad gezet

5. De stad stelt beperkte middelen ter beschikking aan Afrit 12 Hansbeke: zijnde een gratis vergaderruimte (mits aanvraag) en 
een jaarlijkse toelage van 200 euro (om kosten van drukwerk etc te dekken). 
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SAMENWERKINGSOVEREENKOMST - STEMMING

Zie: https://afrit12hansbeke.be/images/01_Documenten/01_Kerngroep/Samenwerkingsovereenkomst-voorstel-website.pdf

Als wij deze tekst goedkeuren, wordt 

die aan stad Deinze bezorgd.

Dit moet nog goedgekeurd worden 

door CBS.

INFO: 



15

UIT DE WERKGROEPEN - MILIEU

• GELUIDSMUREN: 

• Enquete geluidsmuren (zie verder)

• VOORSTELLEN GROEN IN HANSBEKE → besproken in de 
werkgroep, nog niet naar buiten gebracht

• 2000 bomen + compensatie bomenkap spoor en 
ringweg

• Meer dan klimop, ook bijen-vriendelijke klimplanten

• GROENAANLEG RINGWEG

• BOMENPLAN STAD → brief met bedenkingen gestuurd 
naar CBS

• ZWERFVUILACTIES (zwerfvuilmeters/peters)

TREKKER: Miguel Berteloot

PETER: Wouter Langeraert



16

UIT DE WERKGROEPEN - CULTUURHUIS

• ENQUETE  VERENIGINGEN

• ENQUETE INWONERS

• TOEZEGGING WAARNEMEND LID JURY AANSTELLING 
ONTWERPERS

• STAND VAN ZAKEN?

• Landmeter aangeduid voor stationsomgeving en 
Cultuurhuis

• Wachten op het uitschrijven van de wedstrijd voor 
ontwerpers.

TREKKER: Greet Conix

PETER: Bart de Wulf
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UIT DE WERKGROEPEN - LEEFBAARHEID

• Hartveilige school TREKKER: Sabine Dejan

PETER: VACANT
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UIT DE WERKGROEPEN - HANDEL

• Pop up  market lokale handelaren → uitgesteld door 
Corona

• Nieuw leven in huis d’Haenens? Stand van zaken.

TREKKER: Lieve D’Haenens
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UIT DE WERKGROEPEN - MOBILITEIT

• Corona-wandelingen: zie website

• Brief naar AWV ivm Ringweg  - evaluatie en voorstellen 
tot verbetering signalisatie

• Bevraging verkeersveiligheid schoolomgeving opgezet en 
uitgevoerd door Ouderraad

TREKKER: Hilde Langeraert

METER: Carine Dierickx
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UIT DE WERKGROEPEN – TRAGE WEGEN

• Recent opgestart!

• Voortzetting Trage Wegen plan (Nevele)

TREKKER: Frank Langeraert

METER: Carine Dierickx
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UIT DE WERKGROEPEN - DORPSZICHT

PLAN KERKPLEIN

• Enquête: succes!! 

• Zowat al onze voorstellen zijn meengenomen in het ontwerpplan

• Timing aanvang werken: Begin 2022. 

TREKKER? 

→ interesse? Doorgeven aan een van de werkgroepleden

TREKKER: VACANT

METER: Nele Union

Zie: GOED GEZEGD: 
https://goedgezegd.deinze.be/nl-BE/folders/dorpskern-hansbeke

https://goedgezegd.deinze.be/nl-BE/folders/dorpskern-hansbeke


KERKPLEIN
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HERBRUIK KASSEIEN

MOZAÏEK KASSEIEN

TIMINGS: 

NU: Subsidies aanvragen & 

aanvraag 

omgevingsvergunning

START WERKEN: begin 2022 
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UIT DE WERKGROEPEN - DORPSZICHT

Cultuurpark en Cluysepark:
• is aansluitend op werken cultuurhuis, die 

starten in 2022.
Aanleg stationsplein: begin 2022.
Inbreidingsproject volkshaard: geen timing gekend.

TREKKER: VACANT

METER: Nele Union



IMPRESSIES STATIONSOMGEVING
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Zie: https://www.youtube.com/watch?v=75G5bMyvBM4



IMPRESSIES VOETGANGERSTUNNEL
25

Het filmpje is een geknipte film van 

Infrabel waarin enkel de relevante 

stukken voor Hansbeke getoond 

worden. 
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ONZE REALISATIES (JAN 2020 – DEC 2020)

1. Wandeling en Fietstocht trage wegen Hansbeke

2. Opleiding gegeven aan leerkrachten over gebruik AED om Hansbeekse school 
hartveilig te maken. 

3. Bevraging banken voor plaatsen geldautomaat in Hansbeke

4. Zwerfvuilacties door zwerfvuilpeters/meters

5. KERKPLEIN: enquête + aantal suggesties → brief naar CBS. Hiermee is 
grotendeels rekening gehouden !

6. GELUIDSMUREN: enquête geluidsmuren en brief naar CBS, federaal en 
Vlaams minister mobiliteit en aan Infrabel. 

7. RINGWEG: Brief naar AWV over onveilige signalisatie ringweg & 
groenaanleg.

8. Brief naar CBS over aanbevelingen bomenplan voor ons dorp 

9. Doorgeven vragen van Hansbekenaren voor infomoment 8/9/2020 door stad 
Deinze. 

10. CULTUURHUIS: 2 enquêtes en 1 bevraging → alle info doorgegevens aan 
CBS. 

11. PERSBERICHT 25/11/2020. 



PERS
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PERS
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GELUIDSMUREN 

WAT DEDEN WE? 
• Enquête: 200 antwoorden

• Brief aan CBS met resultaten enquête

• Brief naar Zuhal Demir (Vlaams minister omgeving)

• Brief naar Georges Gilkinet (Federaal minister mobiliteit)

• Persbericht
• Mail naar Infrabel op 7/2/2021 met ons persbericht:  

• Persbericht → antwoord gekregen → onmogelijk om aan te passen, moeten 

vergunning volgen
• Aangedrongen op samenzitten rond tafel (25/2) → antwoord vandaag ontvangen

Foute commentaar op ons persbericht: 

Er zijn wél degelijk bezwaarschriften 

uitgestuurd naar de gemeente Nevele. 

HOE GAAN WE VERDER? 
- Negatief antwoord Infrabel → Nationale pers? 



* INFRABEL WEIGERT OM MET DE DORPSBEWONERS IN OVERLEG TE GAAN 

* INFRABEL ERKENT DAT ER BEZWAARSCHRIFTEN WAREN TEGEN DE GELUIDSMUREN
(ANTWOORD VAN 29/4/2021)
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KERNGROEP – MANDAAT OM VERDER TE DOEN? 

VERSTERKING: 

- Leander Viaene: wil eventjes 

‘time out’

- Communicatie: onderhoud 

website, facebook, Twitter?

- Andere ….   

LEDEN KERNGROEP

Bart de Wulf

Carine Dierickx

Leander Viaene

Lieve D’Haenens

Nele Union

Wouter Langeraert
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NIE AAN GEPEIST? - SUGGESTIES 

• Samenwerking met andere verenigingen? 
• Communicatiemiddel zoeken om kalender gemeentezaal bekend te maken
• Openstelling Zandestraat voor fietsers en voetgangers? 
• Voetbal of basketpleintje ergens in Hansbeke? 
• Kouterken eenrichtingsverkeer maken? 
• Bomen in Dreiveldenstraat: helft is ziek. Wat te doen?
• Kerkakkerstraat achter de kerk: eenrichtingsverkeer? 
• Baantje naar school (Cluysekerkweg) – heraanleg kasseien en wat zijn de plannen met dat straatje? 
• 2 laadpalen: 1 aan elke kant van de spoorweg
• Hoe trekken we nieuwe/jonge bewoners & ondernemers aan, gebruik maken van de makkelijke 

verbinding spoorweg – autosnelweg?
• Kunnen er ook steunmaatregelen voor lokale handelaars en eventuele nieuwe gevraagd worden? (cfr

Deinze centrum waar handelaars steun krijgen om daar te blijven en niet de stad uit te trekken)
• Wat met aanleg Kerkakkerstraat in rode klinkers (niet conform masterplan)? 
• …
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FACEBOOKWEBSITE

www.afrit12hansbeke.be

info@afrit12hansbeke.be

INSTAGRAM

VOLDOENDE GEINFORMEERD?

VERSLAG 

VLAKAF

HOPLR



VRAAG EN 

ANTWOORD

37


