Verslag officieel bewonersplatform van 06/03/17
Aanwezig: Klaas Carrette (voorzitter), Andries Verlinden (pers), Dean Dewitte
(S. Open), Lieven Coghe, Grietje Goosens (Schepen), Nancy Beernaert, Vera
Braeckevelt (OKRA), Geert Verbeure (KWK, Sportraad), Marc De Sloovere
(Pluimevrienden), Sarah De Waele (Bewonersplatform), Sam Vanacker (pers),
Sara Coghe (Parelkring), Gwen Galaude (BP), Joke Goemaere (BP), Bruno Tallieu,
Luc Ranson (BP), Rita Callewaert (BP), Filip Tack, Guido Mehuys (schepen)
Verontschuldigd: Hans Lema (klokkestraat), Ilse Gurdebeke
(Bebloemingscomité), Sonja Taelman (KVLV), Marie-Jeanne Vandemoortele
(KVLV), Lore Van Eenooghe (gezindsbond), Bart D’Ooghe (The Dirty Scums VZW)
Verslag: Joke Goemaere
Agenda:
• Welkom
• Programma juni kermis
• Geurdagboek: stand van zaken
• Groenzone Drie Wilgen
• Nieuws uit de werkgroepen
• Agenda
• Varia

1.
2.

Welkom
Juni kermis: 9 – 10 – 11 juni 2017
Het programma is ongeveer hetzelfde als vorig jaar (zie brochure). Er
wordt nog een oproep gedaan naar een activiteit voor vrijdagavond. Dean
en Bruno denken eventueel na over een loopwedstrijd. Momenteel werd
de vraag gesteld aan de Klokkestraat of zij bereidt zijn om opnieuw
Club77 open te houden. Werkgroep feest spreekt verder met hen af.
Er komt de vraag voor meer activiteiten voor kinderen. Er is uiteraard de
kermis, maar dat is betalend, dus niet voor iedereen laagdrempelig. Er
komen verschillende voorstellen: clowns, springkastelen, tekenwedstrijd,
kinderstoet, zeepkistenrace. Bruno denkt na over een muzikale activiteit
voor kinderen tijdens de avondmarkt. Werkgroep feest denkt verder de
kinderactiviteiten uit en spreken af met Bruno.
Tijdens de avondmarkt komt er muziek van Mr. John. De werkgroep is
nog op zoek naar standhouders.

3.

Geurdagboek: stand van zaken
Sinds nov. wordt er een geurdagboek bijgehouden n.a.v. verschillende
klachten. Klachten worden gemeld aan de milieudienst. Er werd
afgesproken om half maart met de betrokkenen samen te komen om de
stand van zaken te bekijken van het dagboek en de manier van aanpakken.
Er wordt gemeld dat er nog steeds sprake is van geurhinder en de zomer
moet nog beginnen.
22/3 is er een vergadering in Ruiselede over de uitbreiding van het
pluimveebedrijf. Een uitbreiding kan meer geurproblemen en een
mobiliteitsprobleem met zich meebrengen. Bezwaren kunnen nog tot
03/04 ingediend worden.
De eigenaar van het kippenbedrijf doet een oproep om minder voorbarig
te werk te gaan. Mogelijks zijn er nog andere bronnen van geurhinder
door de escalatie van 4 november. Aan de pers wordt gevraagd om een
iets genuanceerder berichtgeving te voeren.
Sam Vanacker (HLN) begrijpt de bezorgdheid maar hij is ook afhankelijk
van zijn redactie. Het artikel van september werd zoals gevraagd eerst

doorgestuurd naar de voorzitter om nagelezen te worden, maar de
redactie bepaald de koptitels.
Geert merkt op dat gedupedeerde Guido Decorte bevraagt kan worden
i.v.m. deze aanvraag. Geert neemt contact op.
3.

Groenzone Drie Wilgen
Niemand van de aanwezigen is te spreken over de manier waarop de
herinrichting van de groenzone wordt aangepakt te lezen in het infoblad
van maart. Vooral het zinnetje ‘rekening houdend met de noden en
wensen van de buurtbewoners’ valt niet in goede aarde. Stad Tielt heeft
op geen enkele manier een poging gedaan om naar de wensen te peilen van
de Kapellenaars. En dat terwijl er al meer dan 10 jaar een
bewonersplatform is. Een gemiste kans! Geen burgerbetrokkenheid.
Het resultaat is een plan waar veel opmerkingen op komen van de
Kapellenaars. Vooral de poel kan volgens de vergadering echt niet. De
groenzone ligt in een wijk waar veel kinderen spelen. Een poel zorg ervoor
dat ouders hun kinderen niet meer (met een gerust hart) de wijk in
zullen sturen om te spelen. En zo wordt met de herinrichting het
tegenovergestelde bereikt van wat beoogd wordt. Schepen Griet
Goossens vraagt na of de poel van het plan kan geschrapt worden. Alle
aanwezigen zijn hiervoor vragende partij. De poel mag er niet komen!
Schepen Griet Goossens legt uit waarom alles zo snel is gegaan. Mooi
verhaal… Elk jaar is er dag van het park. De regel is dat dit ieder jaar in
een andere (deel)gemeente doorgaat. Tielt, Aarsele en Kanegem zijn al
aan de beurt gekomen. Plots viel het Stad Tielt in dat het dus in
Schuiferskapelle moest zijn en dat Schuiferskapelle geen park heeft…
Vooruitziend zijn ze daar wel ☺ Daarom moet er nu snel een park komen.
Verder komen er opmerkingen over de drassigheid van het terrein. Zal er
gedraineerd worden tijdens de heraanleg? Er staan speeltuigen gepland,
maar hopelijk zullen die niet in een drassige zone moeten staan.
De aanwezigen vragen verder om het onderhoud van de groenzone en
wandelpaden. De jungle van Kapelle is weliswaar spannend om te
doorkruisen op een halloweentocht, maar niet praktisch voor alle andere
gelegenheden. Ondanks vele oproepen van verschillende bewoners komt
hier geen respons op van Stad Tielt. Schepen Griet Goossens meldt dat
het onderhoud voortaan door Stad Tielt zal gebeuren i.p.v. door de

aannemer. Hopelijk baant de groendienst zich binnenkort dus een weg
door onze jungle.
Verder zijn er wat vragen over het tennisveld. Dat het aan vernieuwing
toe is, is voor iedereen duidelijk. Fijn dat het vernieuwd wordt, al zullen
we de special effects tijdens het toernooi wel missen. De vraag is hoe
het beheerd zal worden. Is het voor iedereen vrij toegankelijk? Komt er
een sleutel of reservatiesysteem? De conclusie is dat we geen problemen
gaan maken zolang er geen zijn. We gaan ervan uit dat alles even vlot
loopt zoals het tot nu toe altijd liep. Er komt wel nog de opmerking dat
een omnisportveld kwetsbaarder is dat een louter tennisveld.
4.

Nieuw uit werkgroep leefbaarheid
Kinderopvang
Stad Tielt beloofde kinderopvang gedurende de volledige zomer en
paasvakantie. Het zijn weliswaar maar vijf weken in de grote vakantie.
Indien voldoende opkomst kan dit volgende zomer uitgebreid worden. Dit
wordt gecommuniceerd in maart. Er wordt gevraagd om moni’s te zoeken
uit Schuiferskapelle.
Mobiliteit
De werkgroep leefbaarheid stelde op basis van de resultaten van de
enquête een vijfpuntenplan op om de leefbaarheid en mobiliteit in het
dorp te verbeteren.
1. Uitbreiden zone 30 over heel de bebouwde kom & uitbreiding
bebouwde kom.
2. Snelheidsremmende maatregelen in de hoofdstraten
3. Schilderen zebrapaden
4. Fietspad Tielt-Schuiferskapelle
5. Weren zwaar vervoer 3.5 ton
Schepen Guido Mehuys komt vertellen hoe Stad Tielt dit ziet. Hij komt
dit verder gedetailleerd toelichten aan de werkgroep volgende week.
Er is een aanvraag gedaan bij het fietsfonds voor een fietspad tussen
tielt en schuiferskapelle. Helaas is Schuiferskapelle geen prioriteit, dus
dat fietspad komt er ten vroegste binnen 5 jaar. Schepen Guido Mehuys
stelt een alternatieve fietsroute voor voor bv scholieren via

‘boerenbaantjes’. Vreemd om dit voor te stellen als ‘veilige’ route, ze zijn
allemaal onderbelicht.
Guido Mehuys belooft om de octopussen (of iets dergelijks) van de
Dorpsparel te helpen financieren om voor meer zichtbaarheid te zorgen.

5.

Varia
Er gevraagd naar meer verlichting op de wandelpaden (niet de eerste
keer). Nu is die er niet. Kinderen die ’s ochtends via de wandelpaden naar
school wandelen moeten dus door een donker oerwoud. Spannend!
Het open riool in Kapelle (veldstraat) roept ook wat opmerkingen op. De
dode ratten liggen in de tuin van de mensen in de Kronkelbeek. Het is
echt een vuil gedoe. Opnieuw geen goed onderhoud van de groenzone.
Misschien kan die eens uitgegraven worden?
Luc Ranson
Er staat tegenwoordig een bord ‘openbaar toilet’ bij het openbaar toilet.
Fijn, dan weet iedereen tegenwoordig wat de functie van die
futuristische kabine is. Misschien kan er nu gekeken worden om de
bewegwijzering van de parking te voorzien?
Luc vraagt naar een convenant om de samenwerking met Stad Tielt te
concretiseren. Ook moet de interne structuur op papier gezet worden.
Luc is ontgoocheld in Stad Tielt. We stellen een heel dossier op van
mobiliteit en Stad Tielt (Guido Mehuys) komt precies telkens een beetje
uit de lucht vallen. Hoe gemotiveerd is stad Tielt om zich in te zetten
voor Schuiferskapelle?
Luc vraagt of de nieuwe wijkagente voorgesteld kan worden.
Luc vraag zich af waar de ambtenaar met een ombudsfunctie is
gebleven?

Geert
Roept de mensen van de tennis op om in de sportraad te komen. Komt in
orde.
Vera Braekevelt
Oproep om het parkeren in de Maalderijstraat te regelen. Er zou slecht
aan één kant geparkeerd mogen worden of er kan bv. geen ambulance
meer door.
Data
•
•
•
•
•
•

2e zondag van aug: 45 jaar kwk
11 nov: wandeling in Club77
18/6: doortocht Elfstedentocht door Kapelle
6/5: 35 jaar dirty scums
15/04: paaseierenraap Gezinsbond
21/05: fietstocht Beweging.net groot-Tielt

