Bewonersplatform Schuiferskapelle

VERSLAG BEWONERSPLATFORM SCHUIFERSKAPELLE 05/09/2016
Locatie: Club ‘77
Voorzitter: Klaas Carrette
Verslaggever: Bart D'ooghe
Aanwezig
Verenigingen
Vera Braeckevelt (OKRA), Marc De Sloovere (De Pluimevrienden), Bart D’ooghe (The Dirty Scums,
Gwen Galaude (De Parelkring), Joke Goemaere (De Parelkring), Vanessa Truyen (De Parelkring),
Geert Verbeure (KWK), Marlies Verhulst (De Parelkring)
Particulieren/zelfstandigen
Ben De Corte, Luc Couffez (Creative Point), David Derluyn, Sarah Dewaele, Siglien Galle, Bart
Guillewyn, Marissa Ketels, Bieke Lauwers, Servaas Valcke, Tom Vande Walle
Stadsbestuur
Guido Mehuys (schepen)
Pers
Andries Verlinden (Weekbode)
Verontschuldigd
Rita Callewaert, Els De Rammelaere (burgemeester), Grietje Goossens (schepen), Luc Ranson,
Sonja Taelman

Agenda
Welkom
Voorbije activiteiten
Voorstelling Dorpsfeesten 9, 10 en 11 september
Agenda
Varia
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Werkgroep FEESTEN
Actieve leden: Klaas Carrette, Bart D’ooghe, Gwen Galaude, Luc Ranson
Het rijk gevulde programma van de Dorpsfeesten wordt overlopen met de flyer als leidraad.
Creative Point laat in extremis weten toch geen gebruik te zullen maken van de openbare weg voor
hun activiteiten.

Werkgroep LEEFBAARHEID
Actieve leden: Vera Braeckevelt, Joke Goemaere, Luc Ranson

Zone 30 en Globaal verkeersplan: Enquête mobiliteit
De resultaten van de in juni verspreide enquête worden voorgesteld aan de hand van een powerpointpresentatie, die is ook te raadplegen op de website van Schuiferskapelle. Van de 600 verdeelde
exemplaren kwamen er 146 ingevuld terug, wat een respons maakt van 25 %. Ter vergelijking: de 700
verspreide exemplaren van de uitgebreide enquête van 2007 van DorpInZicht (ook nog steeds
beschikbaar via de website) leverden 262 ingevulde exemplaren op, zijnde een respons van 37 %. De
antwoorden in de nieuwe enquête tonen duidelijk aan dat er een probleem is met het verkeer in het
dorp.
Vervolg:




De resultaten worden besproken op de volgende bijeenkomst van de Verkeerscommissie die
in deze een adviserende functie kan uitoefenen op door het Bewonersplatform ingediende
voorstellen. Op het moment van de vergadering was nog geen datum voorzien voor deze
bijeenkomst.
Met betrekking tot het voorstel om de resultaten ook door te nemen met de
mobiliteitsambtenaar, merkt schepen Mehuys op dat die enkel een uitvoerende functie heeft.

Uit het verslag dd. 07/03/2016:

“Misschien moet er ook in eigen boezem durven gekeken worden en zijn Kapellenaars
zelf voor een deel verantwoordelijk voor het voorbijvliegende verkeer.”

Hier wordt nogmaals naar verwezen, de vraag stelt zich hoe de eigen bevolking kan gesensibiliseerd
worden. Er kunnen dan wel acties worden ondernomen, maar er zal ook opvolging nodig zijn.

Beperken van zwaar verkeer in de dorpskern
Fita Compost
Uit het verslag dd. 07/03/2016: “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.”

Er was hierop nog geen antwoord geformuleerd, de opstart werd ook enkele maanden uitgesteld. De
vergadering legt voor om Fita Compost te vragen NIET op woensdag en vrijdag te rijden.
Gemengd veeteeltbedrijf Braekevelt L.V.
Dit Ruiseleeds bedrijf, maar gelegen in de Biermanstraat (65) heeft een uitbreiding op het oog naar
243.340 slachtkuikens (momenteel 84.912), het aantal runderen (546) blijft ongewijzigd. Daarbij wordt
het aantal aan- en afvoerritten verdubbeld. Tegen uiterlijk 09/09/2016 is het nog mogelijk opmerkingen
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in
te
dienen.
Het
MER-dossier
is
https://mer.lne.be/merdatabank/uploads/merkennis4709.pdf.

hier

terug

te

vinden:

Aanvulling na bezoek ter plaatse: de MER-aanvraag betekent nog niet noodzakelijk dat effectief zal
worden uitgebreid, er wordt weliswaar de maximum capaciteit aangevraagd maar die zal in de praktijk
nooit worden bereikt, en de runderen zullen vermoedelijk worden stopgezet. De eigenaars staan
verder open voor overleg en een infoavond in geval het wel tot een uitbreiding zou komen.

Kinderopvang
Uit het verslag dd. 07/03/2016:

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.

Tijdens de zomervakantie kon er beroep gedaan worden op kinderopvang in Club ’77 (i.s.m. Stad
Tielt). De evaluatie is voornamelijk positief en het aanbod zou (graag) worden uitgebreid naar andere
schoolvakanties.

Parkeerplaatsen
Na enkele akkefietjes zijn de werken effectief uitgevoerd m.b.t. de gevraagde te supprimeren
parkeerplaatsen.

Gsm-ontvangst
De situatie is op heden nog status quo gebleven.

Niet aan bod gekomen


Bewegwijzering

Aanvulling
Geert Verbeure haalt enkele pijnpunten aan die reeds lang worden aangekaart, maar die op het vorig
verslag niet werden opgenomen bij de items te behandelen en op te volgen door de werkgroep
Leefbaarheid.



Groenonderhoud
Verlichting

Werkgroep INFRASTRUCTUUR
Actieve leden: Ben De Corte, Hans Lema
Deze werkgroep dient nog wat uit de startblokken te komen.

School
Uit het verslag dd. 07/03/2016: “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

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.
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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, …
…

De aanwezige schepen ziet eerder een oplossing in een onderkomen in containerklassen of in een
gedeelte van de kerk (dit in tegenspraak met de visie van de burgemeester op de vorige vergadering).
Er wordt een overleg gepland tussen School en Stadsbestuur.

Niet aan bod gekomen



Kerk
Club ‘77

Aanvulling
Verkrotting KSA-lokaal
Geert Verbeure vraagt de werkgroep aandacht te hebben voor de snel verslechterende toestand van
en zorg voor het KSA-lokaal.
Jeugd
Bart Guillewyn wijst er op dat er binnen enkele jaren best een aanbod en infrastructuur in eigen dorp
is voor tijdsbesteding voor onze aankomende tieners.

Agenda
16/10/2016 - Benefiet voor Broes De Meulenaere - Fabriekspand - Roeselare (zie ook
www.debendevanbroes.be) - MEDEWERKERS NOG STEEDS WELKOM cf. aparte mail vanuit de
Dorpsraad
16/12/2016 - Comedy For Life
17, 18 en 19/02/2017 - Kaarting KWK
06/05/2017 - The Dirty Scums: 35th Anniversary Gig
zie ook de kalender op de website

Datum verslag: 08/10/2016
Het verslag komt ook beschikbaar op de Kapelse website op
http://www.thedirtyscums.com/schuiferskapelle/VerslagenDorpsraad.asp.
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