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1. Welkom
Voorzitter Klaas verwelkomt de talrijke aanwezigen, in het bijzonder burgemeester en politie.

2. Voorstelling nieuwe structuur Dorpsraad
Huidige structuur
De huidige structuur bestaat uit een vaste kern (met Klaas al 10 jaar als voorzitter) met diverse ad hoc
vergaderingen, voornamelijk in functie van de evenementen. Daarnaast zijn er twee officiële
vergaderingen van de Dorpsraad, namelijk in maart en september. De Dorpsraad is geen officieel
adviesorgaan van het Tieltse Stadsbestuur, de officiële adviesorganen zijn Cultuurraad, Jeugdraad en
Sportraad. Sinds kort is Schuiferskapelle lid van de Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen.
Voorstel nieuwe structuur
Klaas stelt voor om i.p.v. Dorpsraad voortaan de naam Bewonersplatform te hanteren.
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Dient het bewonersplatform een vzw te worden voor o.a. een betere administratieve en juridische
houvast, en bescherming voor de vrijwilligers ? Els De Rammelaere vraagt zich af of een vzwstructuur dan weer niet administratief te belastend zou worden. Misschien kan het Bewonersplatform
aanvaard worden als een nieuw adviesorgaan, dixit Els. Dan zou het Bewonersplatform meteen toch
al meer juridische houvast bieden en tevens een volwaardige gesprekspartner kunnen zijn.
Klaas stelt voor om de diverse onderwerpen voortaan te behandelen in aparte werkgroepen, met elk
een voorzitter die dan over de werking rapporteert op de vergaderingen van het Bewonersplatform.
Evidente werkgroepen zijn Feesten (voortbouwend op de groep rond junikermis en Dorpsfeesten),
Infrastructuur (voortbouwend op de voormalige werkgroep Club ’77), en Leefbaarheid.
Op de aanwezigheidslijst wordt gepeild naar interesse in engagement in een van de nieuwe
werkgroepen.
De volgende kandidaten hebben zich daarbij gemeld:
Feesten: Klaas Carrette, Bart D’ooghe, Gwen Galaude, Luc Ranson
Infrastructuur: Ben De Corte, Hans Lema
Leefbaarheid: Vera Braeckevelt, Joke Goemaere, Luc Ranson
Werkgroep Leefbaarheid
Mogelijke items/opdrachten voor de werkgroep Leefbaarheid worden besproken.


Zone 30
o

o



Beperken van zwaar verkeer in de dorpskern
o

o



Invoeren van zone 30 in de straten van de woonwijken en de Brouwerijstraat. Er werd
hiervoor reeds een enquête georganiseerd bij de bewoners van de betrokken straten.
Alhoewel de meerderheid zich uitsprak voor een zone 30, was er te weinig feedback
om hierover een representatieve mening te kennen. Misschien moet er ook in eigen
boezem durven gekeken worden en zijn Kapellenaars zelf voor een deel
verantwoordelijk voor het voorbijvliegende verkeer.
Invoeren van zone 30 in de H. D’Hontstraat. Joke Goemaere heeft hiervoor reeds op
eigen initiatief een vraag gericht naar de schepen van Mobiliteit.

Marc De Sloovere en Filip Tack lichten toe dat er in Schuiferskapelle geen
tonnagebeperking van kracht is. Daardoor komt zwaar verkeer dat beroep doet op
een gps willens nillens in het centrum van Schuiferskapelle terecht. Mocht de H.
D’Hontstraat bv. een tonnagebeperking krijgen, dan wordt dit tijdig aangeduid op de
wegen zelf en op gps waardoor deze wegen vermeden worden. Er zou een beperking
tot 3,5 ton kunnen voorzien worden, maar dan kan het tiental beroepschauffeurs dat
in de kern woont hun vrachtwagen thuis niet meer kwijt voor een periode langer dan
24 u. Een beperking tot 7,5 ton zou dan een compromis kunnen zijn. Voor Latexco
geldt reeds de afspraak met het bedrijf dat hun leveranciers niet door het dorp rijden.
Voor de aan- en afvoer bij Fita Compost vinden er 8 à 10 ritten per weekdag plaats,
dus zo’n 50 ritten per week, voornamelijk tussen 05.00 en 08.30 u. ‘s morgens, en
tussen 16.30 u. en 18.00 u. ’s avonds. Het bedrijf krijgt er eind juni in Wingene een
tweede vestiging bij. De capaciteit in Schuiferskapelle blijft behouden, maar de 50
wekelijkse ritten kunnen dan wel geconcentreerd worden op 2,5 dagen i.p.v. op 5.
Filip Tack hoort graag welke dagen hij mag inplannen voor Schuiferskapelle.

Parkeerplaatsen
o

Om vrachtwagens toe te laten beter de Brouwerijstraat uit te rijden naar de H.
D’Hontstraat vraagt Filip Tack om daar twee parkeerplaatsen te supprimeren of de
bushalte te verplaatsen. Dit werd via Vera Braeckevelt reeds meegenomen naar de
Verkeerscommissie.
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o



Om verkeer beter toe te laten de Biermanstraat in te draaien vanuit het Dorp, kan
beter een parkeerplaats worden gesupprimeerd ter hoogte van Electro Vanmaele.
Reeds 8 wagens die op deze plaats geparkeerd stonden, werden beschadigd. Via
Vera Braeckevelt werd dit reeds op de Verkeerscommissie voorgelegd. Intussen raadt
Patrick D’Hondt de bezoekers van ’t Een en ’t Ander aan om deze parkeerplaats niet
te gebruiken.

Bewegwijzering
In eerdere vergaderingen was reeds het voorstel geopperd om aan Club ’77 bewegwijzering te
laten voorzien naar de parkeerplaatsen aan de kerk. Via Geert Verbeure komt ook het voorstel
voor wegwijzers naar het openbaar toilet aan de kerk.



Zwerfvuilactie
Naar aanleiding van de voorbije zwerfvuilactie lanceert Klaas een oproep om meer dan één
maal per jaar bv. de eigen straat of wijk proper te maken, cf. de campagne van de provincie
West-Vlaanderen “Let’s do it in de vuilbak”. Daarvoor kan trouwens beroep worden gedaan op
een gratis opruimpakket bestaande uit vestjes, handschoenen, grijpstokken en vuilniszakken.



Kinderopvang
Enkele ouders van kinderen van dorpsschool de Dorpsparel hebben op Facebook een poll
gelanceerd m.b.t. de interesse in naschoolse kinderopvang in Schuiferskapelle gedurende de
vakantieperiodes. Indien die er zou komen, zijn reeds een vijftiental ouders geïnteresseerd om
er beroep op ter doen.



Gsm-ontvangst
De gsm-ontvangst in Schuiferskapelle is ondermaats. Vanuit de zelfstandigen van
Schuiferskapelle werd dit reeds aangekaart bij de operatoren. Dirk Braeckevelt legt uit dat het
bereik wordt verdeeld in cellen die voorgesteld worden als zeshoeken waarop om de andere
hoek een mast staat. Schuiferskapelle zou net op zo’n dode hoek liggen waardoor de
ontvangst ondermaats is. Een oplossing is om het signaal van een andere hoek te versterken
of een supplementaire mast te plaatsen.



Globaal verkeersplan
Dit kwam niet aan bod op de vergadering maar Luc Ranson had reeds in februari bij Klaas
een nota ingediend m.b.t. een globaal plan waarbij toegestane snelheid, zwaar verkeer,
alternerend parkeren, parkeerplaatsen, eenrichtingsverkeer, fietspaden, … allemaal aan bod
komen.

Werkgroep Feesten
De drie peilers blijven:




Junikermis (juni)
Dorpsfeesten (september)
Kerstmarkt (december).

Specifiek m.b.t. de komende junikermis overloopt Luc Ranson de activiteiten die grosso modo
overeenkomen met de beproefde formule van de voorbije twee edities. Naast de kermis die er het
ganse weekend staat, zijn dit de activiteiten:



vrijdag: opening van de kermis, verbroedering van het Dirty Scumbier met een bier uit een
randgemeente van Schuiferskapelle, streekbierenavond
zaterdag: petanque, avondmarkt met kunstambachten en artisanale streek- en
hoeveproducten, eetfestijn
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zondag: 10de editie van ’t Kapellenoarke waarvan een tentoonstelling reeds vastligt met
werken uit de privécollectie van de familie van wijlen Frank Bogaert, de overige activiteiten
zullen traditioneel kaderen binnen het concept van een niet-commercieel forum voor inwoners
van Schuiferskapelle die hun markante hobby of uitzonderlijk beroep publiekelijk kunnen
voorstellen.

Bart D’ooghe kadert de tentoonstelling in het geheel van een postuum eerbetoon aan Frank Bogaert.
Naast de tentoonstelling op zondag in ’t Kapellenoarke komt er dat weekend ook een tentoonstelling
in het huis van Frank Bogaert. Beide tentoonstellingen worden aan elkaar gelinkt middels een initiatief
van Patrick D’Hont: voor de gelegenheid wordt de H. D’Hontstraat tussen Frank’s huis en Club ’77
omgedoopt tot de Tentoonstellingsstraat. Het is de bedoeling dat in elk huis achter een raam een
schilderij of ander artefact - of bij gebrek daaraan een affiche van een schilderij - wordt tentoongesteld.
Er wordt tevens een prijsvraag/kamp verbonden aan het geheel waarvoor de familie van Frank een
werk ter beschikking stelt als hoofdprijs.
Ben De Corte stelt voor omwille van de veiligheid van de kinderen op de kermis, om niet enkel tijdens
de avondmarkt de straat af te sluiten, maar ook enkele uren op zondag, wat tevens de veiligheid in de
Tentoonstellingsstraat zou ten goede komen.
Werkgroep Infrastructuur


Kerk
Els De Rammelaere herinnert eraan dat Stad Tielt een haalbaarheidsstudie heeft besteld naar
herbestemmingsmogelijkheden als gemeenschapshuis voor de OLVGeboorte-kerk in
Schuiferskapelle en de OLV-kerk in Tielt, beide stadseigendom. In een uiteindelijk voorstel zal
ook inspraak nodig zijn van kerkfabriek en deken.



School
De groei van de school legt een hypotheek op Club ’77 als ontmoetingsruimte voor de
verenigingen. In september 2017 start de lagere school en er wordt dringend uitgekeken naar
een oplossing. Vanessa Truyen benadrukt dat ze de verenigingen niet tot last wil zijn in
eender welke oplossing.
o

o
o
o
o


Een eerder voorstel van Bart D’ooghe is het bouwen van een tweede verdieping in de
nu nutteloze ruimte van de immense nok van Club ’77. Dit zou meteen zo’n 100 m²
aan ruimte bij creëren, en tevens de akoestiek van de zaal ten goede komen.
De school heeft reeds zijn interesse laten blijken in het gebruik van (een gedeelte
van) de kerk, maar dit strookt dan niet met de bestemming als gemeenschapshuis.
Containerklassen, maar wie heeft hiervoor locatie ter beschikking.
Privéhuizen, maar die voldoen meestal niet aan de wetgeving terzake voor
schoolgebouwen, …
…

Club ’77: De noodzaak aan deurpompen komt nogmaals ter sprake, cf. item hieronder in
varia.

3. Varia
Op een zaterdag begin februari was niemand aanwezig op het containerpark. Oorzaak hiervoor was
ziekte van de betrokken persoon en miscommunicatie m.b.t. een vervanger.
Bij sneeuwval vanaf 10 cm is Filip Tack bereid om met zijn sneeuwruimer een sneeuwplateau te
maken voor de kinderen.
Bij de politie was een klacht binnen gekomen van een bewoner uit de Biermanstraat die meldde dat er
ter hoogte van zijn woning reeds herhaaldelijk geclaxonneerd werd om 04.30 u. ’s morgens.
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Persoonlijk onderzoek van de bewoner leidde naar een nummerplaat die toebehoorde aan een
leverancier van Fita. Onderzoek via een “track and trace”-toepassing bracht dan weer aan het licht dat
de vrachtwagen met de bewuste nummerplaat helemaal niet in de Biermanstraat was gepasseerd.
Betrokkene had onmiddellijk na het gebeuren de vrachtwagen zien staan op het erf van Fita en was
ervan uitgegaan dat dit de dader was …
Stefaan Taverne vermeldt dat er op de recente fuif van KSA na 3 u. enkele klachten van
geluidsoverlast waren binnengekomen. Bart D’ooghe pikt hierop in met te melden dat er in Club ’77
weliswaar een geluidssas is met twee geluidsisolerende glazen deuren, maar dat de deuren niet
voorzien zijn van deurpompen. Hierdoor blijven de deuren tijdens een activiteit regelmatig open staan
wat effectief geluidsoverlast met zich meebrengt. Dit werd door The Dirty Scums reeds in 2010
aangekaart bij de diverse verantwoordelijken.
Arlette Minne meldt dat Pannentheater voor hun recente toneelvoorstelling 3 weekends hadden
aangevraagd, waarvan 1 voor opbouw en 2 voor voorstellingen, maar dat er slechts 2 werden
toegestaan. Hierdoor diende de opbouw tijdens de week te gebeuren waarvoor er dan weer te weinig
mankracht kon gevonden worden. De beperking tot 2 opeenvolgende weekends per aanvrager is
inherent aan het nieuwe reglement voor alle Tieltse zalen, bovendien blijkt dat de zaal het gevraagde
3de weekend reeds bezet was.

Datum verslag: 12/03/2016
Het verslag komt ook beschikbaar op de Kapelse website op
http://www.thedirtyscums.com/schuiferskapelle/VerslagenDorpsraad.asp.
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