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VERSLAG BEWONERSPLATFORM SCHUIFERSKAPELLE 02/02/2017 
 
Locatie: ’t Een en ‘t Ander 
Voorzitter: Klaas Carrette 
Verslaggever: Bart D'ooghe 

Aanwezig 
 
Verenigingen 
Vera Braeckevelt (OKRA), Freddy Declercq (Torensjotters), Bart D’ooghe (The Dirty Scums), Joke 
Goemaere (De Parelkring), Marlies Verhulst (De Parelkring) 
 
Particulieren/zelfstandigen 
Rita Callewaert (Bewonersplatform), Klaas Carrette (Bewonersplatform), Mieke De Jaegher (’t Een en 
’t Ander), Luc Ranson (Bewonersplatform) 

Verontschuldigd  
 
Gwen Galaude 

Agenda 
 

Welkom 
Voorbije activiteiten 
Komende activiteiten 
Nieuws uit de werkgroepen 
Agenda 
Varia 

 
 
  



Bewonersplatform Schuiferskapelle 
 

Bewonersplatform Schuiferskapelle - dorpsraadschuiferskapelle@gmail.com - verslag 02/02/2017 Pagina 2 

 

Voor een goed begrip steekt in bijlage een overzicht van de samenstelling van de drie werkgroepen 
en van de actiepunten die onder hun bevoegdheid vallen. 

Werkgroep FEESTEN 

Evaluatie Kerstmarkt 

Vrijdag 
 
Comedy 4 Life bracht vermoedelijk bijna 3.000 € op (het bedrag wordt nog bevestigd), en dit ten 
voordele van Make a Wish en Beyond the Moon. 
In 2017 zou de kerstmarkt (16/12) niet samen vallen met de Warmste Week van Studio Brussel. 

Zaterdag 
 
De opkomst van het publiek was vrij hoog, maar het aantal deelnemende standjes aan de kerstmarkt 
daalt. Normaal zijn er 9 à 10, op de laatste editie waren er 6 deelnemers.  
 
In de toekomst wordt het eventueel mogelijk om er tweejaarlijks een kindermolen als kermisattractie bij 
te hebben. Aarsele organiseert nl. om de twee jaar een kerstmarkt met kindermolen, en het vrije jaar 
zou die kindermolen Schuiferskapelle kunnen aandoen. In 2018 gaat de kerstmarkt voor de 20ste maal 
door in Schuiferskapelle, dat zou dan een editie met kindermolen kunnen worden. 

Zondag 
 
Voor zowel het Aperitiefconcert als voor de kermis op zondag was de opkomst eerder mager. 
 

Juni-kermis 
 
De volgende vergadering van de Werkgroep Feest vindt plaats op 23/02/2017. Hierin zal de junikermis 
worden behandeld. Er zal alvast geen koelwagen meer beschikbaar zijn via de Torensjotters. 
 

Werkgroep LEEFBAARHEID 

Geurhinder 
 
Op de akkers zijn er momenteel geen of weinig activiteiten die voor geurhinder kunnen zorgen. Het 
geurhinderdagboek wordt verder bijgehouden. In maart volgt een tussentijdse evaluatie. 
 

Mobiliteitsplan 
 
Uit het verslag dd. 08/10/2016: “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.” 
 
Er werden door de werkgroep vijf actiepunten geselecteerd, die werden voorgelegd aan de 
Verkeerscommissie. Sommige actiepunten zijn bedoeld voor resultaat op korte termijn (bv. 
zebrapaden), andere zijn er voor resultaat op lange termijn (bv. afgescheiden fietspad naar Tielt). Het 
is evenwel nog moeilijk om er nu al een termijn op te kleven: van de Verkeerscommissie gaat het nog 
naar het Schepencollege, van het Schepencollege  gaat het dan naar de Fractie, … 
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Er komt een flyer waarin de vijf actiepunten worden toegelicht. 

Zwerfvuilactie 
 
De actie van dit jaar gaat door op 11/03/2017. 

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

Werkgroep INFRASTRUCTUUR 

School 
 
Zoals al werd verondersteld, is huisvesting in de kerk niet haalbaar op korte termijn. De eerste en de 
tweede graad van de school zouden nu worden gehuisvest in containerklasjes op de parking van Club 
’77 waar nu de speelplaats is. 
 

Tennisplein 
 
Er is een budget voorzien in de begroting van AGB (Autonoom GemeenteBestuur) voor de 
vernieuwing van het tennisplein, die een meer polyvalente invulling zou krijgen (bv. ook geschikt voor 
basketbal). 
 
 
 

Agenda 
 
Jubilea in 2017 
 

 10 jaar Club ‘77 
 40 jaar oude Club ‘77 
 10 jaar ‘nen Dirty Scum 
 35 jaar The Dirty Scums 

 
Agenda 
 

 06/05: 35th Anniversary Gig The Dirty Scums - Club ‘77 
 18/06: de vernieuwde Elfstedenronde (wielerwedstrijd om het gemis van de Ronde van 

Vlaanderen in onze streek te compenseren) passeert door Schuiferskapelle 
 
zie ook de kalender op de website 
 
 
Datum verslag: 22/02/2017 
 
Het verslag komt ook beschikbaar op de Kapelse website op 
http://www.thedirtyscums.com/schuiferskapelle/VerslagenDorpsraad.asp. 
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BIJLAGE 
 

Samenstelling en bevoegdheden van de werkgroepen. 

Werkgroep FEESTEN 
 
Actieve leden: Klaas Carrette, Bart D’ooghe, Gwen Galaude, Luc Ranson 
Voorzitter: Klaas Carrette 
 
Bevoegdheden (in chronologische volgorde) 
 

 Junikermis 
 Dorpsfeesten 
 Kerstmarkt 

 

Werkgroep LEEFBAARHEID 
 
Actieve leden: Vera Braeckevelt, Joke Goemaere, Luc Ranson 
Voorzitter: Joke Goemaere 
 
Bevoegdheden (in alfabetische volgorde) 
 

 Beperken van zwaar verkeer in de dorpskern 
 Bewegwijzering 
 Geurhinder  
 Globaal verkeersplan 
 Groenonderhoud 
 Gsm-ontvangst 
 Kinderopvang 
 Parkeerplaatsen 
 Tennisplein 
 Verlichting 
 Zone 30 
 Zwerfvuil 

 

Werkgroep INFRASTRUCTUUR 
 
Actieve leden: Klaas Carrette, Ben De Corte, Hans Lema 
Voorzitter: Klaas Carrette 
 
Bevoegdheden (in alfabetische volgorde) 
 

 Club ‘77 
 Jeugd 
 Kerk 
 KSA-lokaal 
 School 

 


