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Welkom 
 
De aanwezige vertegenwoordigers van het nieuwe stadsbestuur stellen zichzelf voor. 
 
Roos Tack 
Voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (voorheen OCMW) 
Bevoegd voor Bijzonder comité, Sociale bijstand, (kinder)armoedebestrijding, Activering en 
tewerkstelling, Integratie en gelijke kansen, Natuur, openbaar groen, bebloeming, begraafplaatsen, 
Afvalbeleid, Coördinator Kanegem en Schuiferskapelle. 
 
Vincent Byttebier 
Tweede Schepen 
Bevoegd voor Verkeer en mobiliteit, fietsbeleid, Personeelsbeleid en vorming, Projectcoördinator 
stadsvernieuwingsproject collegesite, Onderwijs en academies, Vrijwilligerswerk en verenigingsleven, 
Juridische zaken. 

Werking en structuur Bewonersplatform 
 
Eind 2017 werd bij de bespreking van de doelstellingen van het Bewonersplatform 2.0 de wens 
uitgedrukt om met het Bewonersplatform Schuiferskapelle erkend te worden als officieel adviesorgaan 
van Stad Tielt (cf. Jeugdraad, Sportraad, Cultuurraad, Milieuraad, …). Daartoe werd het afgelopen 
jaar werk gemaakt van een Intern Reglement, geïnspireerd op het intern reglement van de 
Cultuurraad en bestaande convenanten uit andere steden en gemeenten. Het document is zo 
opgesteld dat het ook kan gebruikt worden voor andere deelgemeenten. 
 
Dit document ligt op datum van de vergadering ter evaluatie bij de Schepen van (o.a.) Wijkwerking en 
Participatie (Eerste Schepen Pascale Baert). 

Nieuws uit de werkgroepen 
 
Werkgroep Leefbaarheid/Infrastructuur 
 
Uitbreiding Fita Compost 
 
Wat voorafging  
In juni 2018 vroeg Fita een uitbreiding aan van 35.000 naar 50.000 ton mestverwerking per jaar. Op 
de vergadering van 01/10/2018 lichtte Filip toe dat het plan was om de 15.000 ton uitbreiding op te 
splitsen in 7.500 ton voor de vestiging Schuiferskapelle en 7.500 ton voor de vestiging Wingene. Voor 
Schuiferskapelle zou dit gepaard gaan met 48 extra transportbewegingen per week. Fita kreeg 
hiervoor in eerste instantie een negatief advies van stadsbestuur en provincie, maar kreeg na een 
ultieme poging finaal van de provincie toch een gunstig advies voor de 7.500 ton voor de vestiging 
Schuiferskapelle. Na een vergadering op 02/01/2019 werd hiertegen (opnieuw) bezwaar aangetekend, 
er was immers niets veranderd voor Schuiferskapelle, en de uitbreiding blijft volledig tegengesteld aan 
de doelstelling van het mijden van zwaar verkeer uit de dorpskern. 
Voor details: zie verslag vergadering 02/01/2019. 
 
Filip krijgt uitgebreid de kans tot wederwoord met uitvoerige technische uitleg over de 
verwerkingsinstallatie. Hij vraagt ook herbevestiging van de beslissing van de openbare Dorpsraad dd. 
05/09/2016 (n.a.v. zijn vraag van 07/03/2016) om NIET te rijden op woensdag en vrijdag. Tevens 
vernemen we dat er tegenstand is tegen (voornamelijk de geurhinder van) de tweede vestiging in 
Wingene, waarvoor een petitie door omwonenden werd opgesteld. Filip is bereid deze vestiging uit te 
breiden met een biofilter, weliswaar onder voorwaarde dat er een nieuwe uitbreiding mag komen. Er 
zou tevens mogelijkheid zijn voor een ontsluiting van de vestiging Schuiferskapelle, met een doorsteek 
via een nu onverhard stuk Veldstraat naar de Schuiferskapelsesteenweg. Weliswaar ook hier weer 
onder voorwaarde van een uitbreiding, nl. naar 90.000 ton mestverwerking per jaar, wat zou 
neerkomen op meer dan een verdubbeling van de pas goedgekeurde vergunning. 
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Vijfpuntenplan Mobiliteit 
 
Pro memorie: zone 30 voor heel de bebouwde kom, snelheidsremmende maatregelen in de 
centrumstraten, schilderen van zebrapaden, afgescheiden fietspad tussen Tielt en Schuiferskapelle, 
weren van zwaar vervoer 
 
Met betrekking tot de snelheidsremmende maatregelen in de centrumstraten, staat er al geruime tijd 
een proefopstelling in de H. D’hontstraat, met bloembakken en diverse signalisatie. Er wordt het 
stadsbestuur gevraagd wat nu de volgende stappen zijn. 
 
Schepen Byttebier licht toe dat het eerste jaar van de legislatuur het investeringsprogramma wordt 
opgemaakt, pas daarna kunnen grote aanpassingswerken worden ingepland. Wel kan er indien 
gewenst snel een andere proefopstelling worden geplaatst. Mits een fietssuggestiestrook zou de 
huidige opstelling dan wel veiliger zijn voor fietsers (tenminste als de overhangende planten in de 
bloembakken niet hinderen en als de signalisatie niet op het voetpad is gewaaid), voor de bewoners 
met een oprit in de afgebakende zone is het gevaarlijker geworden om met de auto de rijweg op te 
komen. Bovendien beantwoordt de proefopstelling niet aan het gevraagde voorstel naar een of 
meerdere asverschuivingen. 
 
Een voorstel voor een alternatieve proefopstelling zal snel aan het Stadsbestuur worden bezorgd. Er 
wordt daarbij tevens aangeraden om het vijfpuntenplan (eventueel na een interne evaluatie) voor alle 
zekerheid ook opnieuw in te dienen bij het huidige Stadsbestuur. 
 
Herbestemming kerk 
 
Op 11/03/2019 werd door enkele leden een bezoek gebracht aan de kerk van Ettelgem, een dorp met 
2.000 inwoners. Daar werd een prachtige herbestemming gegeven aan de Sint-Eligiuskerk, weliswaar 
was daar een stevig budget voorhanden. 
 
In 2018 werd een voorstel vanuit het Stadsbestuur Tielt voorgelegd met een oplossing voor een 
herbestemming van de OLV Geboorte-kerk ter waarde van 600.000 €. Het Bewonersplatform vond dit 
een veel te dure en uitgebreide studie voor wat het dorp eigenlijk wenst. Op de vraag wat de huidige 
stand van zaken is in dit dossier, vraag Schepen Tack om nog wat respijt te krijgen, daar het huidige 
Stadsbestuur pas 2,5 maanden aan de slag is. 
 
Kinderopvang 
 
Vorig jaar werd er in Club ’77 opvang georganiseerd tijdens de grote vakantie. Dit wordt nu uitgebreid 
naar de Paasvakantie. De datums die door OKRA een jaar op voorhand werden vastgelegd voor de 
kaartnamiddagen zijn hierdoor moeten verplaatst worden. Dat verenigingen moeten wijken voor 
(naschoolse) schoolactiviteiten is echter nooit het opzet geweest. Ook in aantal is er een 
wanverhouding: 30 à 40 kaarters moeten wijken voor 10 à 20 kinderen in de opvang. 
 
Werkgroep Feest 
 
Junikermis 
 
Conform de afspraak met de foorkramer valt de junikermis steeds in het weekend van de tweede 
zondag van juni. Uitzondering hierop is wanneer dit samenvalt met Pinksteren, wat dit jaar het geval 
is, dan heeft de foorkramer nl. andere verplichtingen. Daardoor vindt de junikermis dit jaar plaats in het 
weekend van de derde zondag van juni, nl. 14, 15 en 16 juni. Vaste ingrediënten zoals de 
Avondmarkt, het Eetfestijn en ’t Kapellenoarke staan al in de steigers. 
 
Dorpsfeesten 
 
De affiche van Rock@Schuiferskapelle op zaterdag is al geruime tijd gekend. Voor de kinderactiviteit 
op zondag zijn onderhandelingen bezig voor een activiteit in samenwerking met CC Gildhof. 
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Kerstmarkt 
 
De opkomst van de voorbije Kerstmarkt had wat te lijden onder het slechte weer. 
Tijdens de kerstperiode van dit jaar denken de organisatoren van Comedy4Life eraan om ter 
gelegenheid van hun vijfjarig bestaan enkele extra’s op poten te zetten zoals bv. 24 u. vrije radio, een 
urban trail met optredens, workshops (koken bv.), kinderanimatie, … 

Varia 
 
Zwerfvuilactie  
 
Op zondag 07/04 vindt de jaarlijkse Zwerfvuilactie plaats in Schuiferskapelle. Afspraak om 08.00 u. 
aan ’t Een en ’t Ander, OKRA zorgt voor koffie bij vertrek en soep bij aankomst. In Tielt vindt de 
Zwerfvuilactie plaats op 27/04. 
 
Dorpsboerderij 
 
Joke Goemaere denkt eraan een Leader-project aan te vragen om een dorpsboerderij op te starten. 
Ze wil evenwel eerst aftoetsen met het dorp of daar een draagvlak voor bestaat. Adviezen uit de 
vergadering zijn onder meer om rekening te houden met een anonieme klacht tegen de nabijgelegen 
Steenovenhoeve (lawaai en verkeer), en om rekening te houden met de HACCP-normen voor 
productie, verwerking en distributie van voedingsmiddelen. 
 
Kerst 2019 
 
Voor de kerstperiode van dit jaar wordt geopperd om wat meer sfeer in het dorp en de invalswegen te 
krijgen door (meer) kerstverlichting aan te brengen. Dit wordt meegenomen naar de Werkgroep Feest. 
 
’t Een en ’t Ander 
 
Tijdens de Week van de Korte Keten (04 tot 12/05) vindt op 10/05 in Tielt de Late Night Shopping 
plaats. ’t Een en ’t Ander betreurt dat Stad Tielt de deelgemeenten hierin niet betrekt, waardoor ze in 
dergelijke initiatieven soms achter de feiten lopen. Zelf zullen ze in datzelfde weekend iets organiseren 
om een gezicht te geven aan de lokale leveranciers. Naar analogie van de Korte Keten wordt het 
initiatief de Kortbije Keten genoemd.  
 
Tevens wordt voor bepaalde situaties wat soepelheid gevraagd van het Stadsbestuur. Illustratief 
hiervoor is bv. dat er nooit kan afgeweken van de vaste sluitingsdag (maandag), zelfs niet op 
Paasmaandag.  
 
Verder wordt meegedeeld dat de Unizo-kraampjes waarop het Bewonersplatform soms beroep deed 
voor bv. de Kerstmarkt en de Avondmarkt, werden aangekocht door ’t Een en ’t Ander, en ter 
beschikking zijn van verenigingen die ze wensen te gebruiken. 
 
Paddenoversteek 
 
Joost Vandenberghe meldt dat er dit jaar bij de paddenoversteek in de Galgenstraat een stuk minder 
padden werden geteld, 300 tegenover 400 vorig jaar. Een nadeel van de aanwezige poelen langs 
deze straat is ook dat de padden niet echt de straat oversteken, maar eerder de straat volgen, 
waardoor ze heel kwetsbaar zijn voor het verkeer. 
 
 
 
 
Datum verslag: 13/04/2019 
 
Het verslag komt ook beschikbaar op de Kapelse website op 
http://www.thedirtyscums.com/schuiferskapelle/VerslagenDorpsraad.asp. 


