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Inleiding 
In het voorjaar van 2019 is de gemeente 

Moerbeke gestart met de opmaak van een 

masterplan. Op basis van een 

wedstrijdformule werd het team List-Lola-

Sweco gekozen om de uitwerking van het 

masterplan op zich te nemen. Het 

masterplan onderzoekt het potentieel en de 

knelpunten van de gemeente en formuleert 

een visie op korte, middellange en lange 

termijn. Thema’s die hierbij aan bod komen, 

zijn onder andere: ondernemen, mobiliteit, 

openbare ruimte, groen, toerisme, wonen, 

parkeren en openbare gebouwen. De 

gemeente wil dit masterplan in nauwe 

samenwerking met de bevolking vormgeven. 

Hiervoor is een participatietraject 

uitgestippeld waarbij de bevolking in elke 

fase actief betrokken wordt.  

 

Op maandag 29 april 2019 werd een eerste 

participatiemoment georganiseerd. Op basis 

van een wandeling door het dorp, een 

presentatie over de eerste ideeën en 

aansluitende gesprekstafels werd gepolst 

naar de ideeën en bedenkingen van de 

bewoners. Deze werden intussen verwerkt in 

een brede visie met 7 ambities. Voor een 

aantal van deze locaties werden deze visie 

en ambities vertaald in een mogelijk 

ontwerp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op donderdag 3 oktober 2019 werd een 

tweede participatiemoment georganiseerd.  

Tussen 17.00u en 21.00u konden de plannen 

bekeken worden en kon men bij de 

ontwerpers terecht met vragen en 

opmerkingen. Om 17.30u en om 19.00u was 

er een plenaire presentatie. Tijdens deze 

presentatie gaven de ontwerpers een 

toelichting bij het verloop van het proces, 

wat een masterplan wel en niet kan, en bij 

de visie, de ambities en de ontwerp- 

voorstellen voor bepaalde locaties.   

 

De aanwezigen konden hun ideeën en 

bedenkingen meegeven op invulblaadjes of 

door rond de plannen in gesprek te gaan 

met de ontwerpers. Dit document vormt de 

samenvatting van de ideeën en 

bedenkingen die op deze manier werden 

gecapteerd.  
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Ambitie 1: Kwalitieve inbreidingen in het dorp 

° Urban villa concept is goed als inbreiding in 

het dorp 

° Stoppen lintbebouwing is een goed idee 

° Mensen vragen zich af waar men nog gaat 

kunnen bouwen buiten de bastide. 

 
Ambitie 2: Kwalitatieve centraliteiten 

° Aanleg van pelouses thv markt met 

aandacht voor het onderhoud werd 

meermaals vermeld. Misschien beter 

gelimiteerde/afsluitbare parking? 

° Nood aan speelzones / speelbossen / open 

ruimte / recreatiezone / ontspannings- 

plaatsen; met in gedachten de 

bevolkingsdichtheid en verhoogde frustratie 

° Verschillende mensen vragen om het 

pleintje met de grote beuk naast de kerk te 

behouden behouden. Men zou een groene 

parking naast de kerk kunnen voorzien: 

waarom niet een bessentuin / bankje / 

petanquebaan / ontmoetingsplek.  

° Sportcentrum in de dorpskern. Beperkte 

activiteit is nuttig maar door de inclusie is er 

risico op veel (te veel) activiteiten en 

overlast. Door verschillende personen wordt 

aangegeven dat de huidige inrichting van 

de sportcluster overlast geeft voor de buren, 

door lawaai en extra verkeer. Denk hier aan 

een  ‘groene’ buffer. Hierdoor neemt de 

geluidsdruk en het verkeer af. 

 

Het ontwerp voor het gemeentepark is een 

lange termijn voorstel en geeft één mogelijke 

vertaling van de ambities.  

° wc/horeca in de achtertuin van mensen 

geeft vermoedelijk bepaalde overlast of 

hinder. Is dit de enige mogelijke locatie 

hiervoor of kan dit meer naar de rand van 

het park verschuiven? De groenzone wordt 

hierdoor dan ook niet onderbroken. Wordt 

dit laagbouw (gelijkvloers)? Het paviljoen 

bepaalt het uitzicht van de bestaande 

bewoners. Is dit horeca overdag of ’s 

avonds? Wat met overlast aan geluid, kleine 

criminaliteit? (momenteel reeds 

overlast/schade ’s avonds) 

 

 

 

Ambitie 3: Groene ruggengraat 

° De spoorweg is ideaal als centrale groene 

fietsas 

° De groenzone langs Statiestraat is in 

contrast met aanleg bedrijvigheid. Zorgen 

voor veilige verbinding (rond punt is niet 

veilig). 

 

Ambitie 4: Heldere organisatie van 

voetganger, fiets, openbaar vervoer en auto 

FIETSERS EN VOETGANGERS 

° Naast Vapeurbrug fietspad leggen dmv 

brugje met automatische bediening. Dan 

kan restauratie aan de brug wat later 

gebeuren. 

° Verbinding maken voor fiets langs pastorij 

Kerckomstraat – Crevestraat (Palster) 

° groene aansluiting / verbinding tussen 

gemeentepark – kerk – vroegere pastorij – 

Crevestraat (school) – verdwenen? 

° de fietslus achterin de Dorpvaart is NIET 

prioritair en niet gewenst. 

° Gebrek aan N-Z verbindingen voor 

langzaam verkeer; bereikbaarheid; bypass 

voor fiets over/onder snelweg 

 

GEMOTORISEERD VERKEER 

° Lus rond het dorp via o.a. Moerhofstraat en 

Dorpvaart is onaanvaardbaar! In Masterplan 

2016 RUP staat op blz 34 zwart op wit dat 

deze straten de dag van vandaag al zwaar 

belast worden door wegvallen van afritten 

op E34. Verschillende mensen wijzen erop 

dat het voorstel van de lus het verleggen 

van het probleem is, niet het oplossen van 

een probleem.  

° Verschillende mensen vragen om 

trajectcontrole over langer traject in de 

Dorpvaart met strikte controle.  

° Graag rekening houden met alle 

geluidsoverlast in Dorpvaart. Nu 

geluidsoverlast aan de sportvelden én van ½ 

autostrade. Straks ‘grote autostrade’; te 

hoge snelheid en onveilig gevoel in de 

straat!  

° Heraanleg wegdek in Dorpvaart is een 

prioriteit! 

° De Dorpvaart was landelijk en moet 

landelijk blijven!  

° Langs 2 kanten fietspad in Dorpvaart om 

straat nauwer te maken en minder 

aantrekkelijk voor auto-verkeer! 
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° Als ’t Vaardeken onderdeel wordt van de 

lus, dan met geluidsarme ondergrond de 

baan aanpassen (vb. fluisterasfalt). 

° Rekening mee houden dat vrachtwagens, 

tractors,… een grote impact hebben op de 

overlast 

° Verschillende mensen vragen of er geen 

alternatieven voor de lus zijn: kan de ring bv. 

niet buiten de bebouwing?  

° Moerhofstraat en Dorpstraat gelegen naast 

het sportterrein en bij de bijkomende kantine. 

In de toekomst worden Moerhofstraat en 

Dorpstraat verbindingsstraten. Dit geeft 

overlast van sportveld plus verkeer!  

° De Moerhofstraat wordt dikwijls gebruikt als 

bijkomende parkeergelegenheid voor de 

sportvelden. Hoe kan de Moerhofstraat dan 

een verbindingsstraat worden. Permanent 

parkeerverbod invoeren? 

 

° Verschillende mensen wijzen op de 

problemen in de Kruisstraat: verkeer, 

geluidsoverlast door vrachtwagens; 

doortocht van en naar de snelweg. De 

parallelweg over de Kruisstraat (N) is 

problematisch voor de woonkern. Dit is 

voldoende bekend. 

 

° Verschillende mensen vragen waarom er 

geen weg wordt gelegd vanuit Eksaarde 

naar Vapeurbrug die aansluit via rondpunt 

op Ledestraat om verkeer in het dorp te 

milderen.  

 

° Uitwerken van een standaardprofiel voor 

verschillende types wegenis is een goed idee 

(inclusief groen) 

 

° Het veiliger maken van de Opperstraat 

(verkeersluw voor wagens) is zeer goed en 

zou met prioriteit moeten uitgevoerd worden. 

Dit voor de veiligheid van alle bewoners. 

 

° Het zwaar verkeer dat van de autostrade 

komt, verplichten om de hoofdweg via het 

rond punt te nemen ipv via Collemansbrug / 

Terwestvaart.  

 

° Verschillende mensen geven aan dat de 

parallelweg naast E34 een volwaardige weg 

moet worden die het verkeer van Stekene 

dat de oprit van de E34 Moerbeke wenst op 

te rijden, verplicht moet gebruiken. Zo wordt 

het centrum van Moerbeke, en vooral ook 

de Dorpsvaart, ontlast. 

 

° Snelheid overal minderen in het dorp. 

 

   
Alternatief vanuit Eksaarde naar Ledestraat via fietspad Alternatief vanuit Eksaarde naar Ledestraat via Moervaart 
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MOBILITEIT – PARKEREN 

° Aandacht voor de parkeerproblemen aan 

de school ‘de Palster’. Door minder 

parkeerplaatsen te voorzien op de markt kan 

er hier nog een groter probleem ontstaan. 

 

PROJECT WINKELSTRAAT 

Opperstraat als winkelstraat? Is mogelijk een 

achterhaald idee gezien het aantal winkels 

beperkt is voor een dorp. Mogelijks is de 

markt een betere plaats (onder 

appartementen, mogelijkheid tot parking) 

(ondergronds is misschien te duur?). 

 

Ambitie 5: Randpromenade 

° Meerdere mensen geven aan dat het pad 

rond de bastide meer dan 50 cm moet zijn ifv 

het elkaar kruisen, buggy, rolstoel,… 

° Is een randpromenade nodig in een 

groene gemeente? We hebben ook in het 

plan een groene ader (spoorweg) die veel 

nuttiger is. 

° De relatie tussen de randpromenade en de 

bastide is niet duidelijk. 

° Aaneengesloten landbouwbedrijven 

(weiden & akkers) worden in 2 gedeeld? 

° Voor verschillende mensen is het niet 

duidelijk waar de grens loopt en hoe ver dit 

dan zal liggen van de tuinen. Men is bezorgd 

om de privacy.  

 

Ambitie 6: Gehuchten met karakter 

° Wanneer de gehuchten aan bod komen 

daar ook een wandeling organiseren voor 

het grote publiek (de geïnteresseerden). Zijn 

de gehuchten mee behandeld tegen de 

einddatum? Daar is nu nog niets over 

gezegd of is dat een apart plan? 

 

 

Ambitie 7: Open landschap 

° nood aan verfrissing tegen 

klimaatopwarming; graag een zwemzone in 

de Moervaart voorzien! 

° Vapeurbrug zo laten? Nieuwe brug 

ernaast? 

° Damstraat, garages naast de post, komt 

blijkbaar een appartementsblok. Dan 

doorgang voor publiek bewaren tot aan de 

Moervaart (dus niet volledig vol laten 

bouwen). 

° Om de charme en kwaliteit van de 

dorpskern te verhogen, zou het een mooie 

ambitie zijn om te streven naar MEER 

VERBINDING tussen het dorp en ‘zijn’ 

Moervaart. Tegen 2050 zou het toch moeten 

lukken om hier en daar een doorgang tot 

aan het water te creëren! 

° Trekpont of voetgangersovergang over 

Moervaart ter hoogte van garages 

tegenover de Kerckhovestraat: verbinding 

van het dorp met Moervaart realiseren! 

 

Andere  

° Wat is de visie voor de industrie? Als we 

weinig verkeer willen, moeten we ook kort bij 

huis kunnen werken. Aan de afrit? 

° Aandacht voor begaanbare voetpaden 

voor mensen met rollator, rolstoel, stok 
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Procesverloop 

° Wanneer zal dit Masterplan af zijn? Timing 

tot het einde strak aanhouden = voorjaar 

2020 aanhouden. Druk op de ketel houden. 

Hoe rapper hoe liever. 

° Budget? Is goed om na te denken wat we 

kunnen betalen; Moerbeke is een kleine 

gemeente. 

° maak een prioriteitenlijst: wat doe ik van 

deze ideeën eerst; voor bepaalde zaken is er 

een volgorde. Laat dit niet alleen afhangen 

van subsidie of niet! 

° doe een goede verkeersstudie. Het idee 

voor éénrichtingsverkeer is leuk voor de 

Opperstraat maar verschuift enkel het 

probleem naar andere straten (en een 

langer traject). Vrachtvervoer langs de 

parallelweg? 

° Men hoopt tussendoor nog feedback te 

krijgen over het proces, zodat men niet 

geconfronteerd wordt met reeds genomen 

beslissingen zonder inspraak van de 

bewoners in de volgende fase. 

° Wees duidelijk hoe je feedback gaat 

geven. Er komen conflicterende ideeën, te 

dure ideeën,… De vraag komt meermaals 

om te onderbouwen waarom bepaalde 

keuzes wel of niet gemaakt worden. Maak 

een beslissingshiërarchie waarom je 

bepaalde dingen doet en leg dit uit. 
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Conclusie 

 

Het belangrijkste thema op deze 

participatieavond is mobiliteit. Vooral het 

voorstel van de lus en impact op de 

Dorpvaart is een grote bekommernis. Daar is 

nu al veel overlast (lawaai, snelheid) en men 

vreest dat deze nog erger zal worden. De 

vraag wordt gesteld of er geen alternatieven 

mogelijk zijn. 

Een aantal mensen doen een alternatief 

voorstel voor de lus, met een verbinding van 

en naar Eksaarde, hetzij langs de Moervaart, 

hetzij over het fietspad, beide met oversteek 

aan de Vapeurbrug. (zie plannetjes) 

Daarnaast worden ook problemen in de 

Moerstraat en thv de Kruisstraat verschillende 

keren gemeld.  

Ten slotte geven verschillende mensen ook 

aan dat de parallelweg naast E34 dringend 

een volwaardige weg moet worden om het 

verkeer vanuit Stekene naar de oprit van de 

E34 uit de kern te halen.  

 

 

 

Wat betreft de kwalitatieve centraliteiten 

springen twee locaties eruit. De sportcluster 

zorgt nu al voor overlast (geluid, privacy, 

parkeren,…) en me vreest dat dit erger zal 

worden door de aangevraagde 

ontwikkelingen. Daarnaast hebben een 

aantal mensen aandacht voor het pleintje 

naast de kerk. Men vraagt om dit te 

behouden en het deel te laten uitmaken van 

een route voor zwakke weggebruikers. 

Bij de randpromenade zijn er wel wat vragen. 

Voor sommigen is niet duidelijk waar die nu 

juist ligt, en men vreest voor zijn privacy. Er zijn  

ook vragen bij de meerwaarde ervan.   

Wat betreft de ambitie ‘open landschap’ 

vragen verschillende mensen om een 

verbinding te maken met de Moervaart: hoe 

kan een doorgang vanuit de kern naar de 

Moervaart gemaakt worden. 

Ten slotte wordt meermaals gevraagd om de 

mensen voldoende op de hoogte te houden 

in de loop van het proces. Men vraagt om 

duidelijk te onderbouwen waarom bepaalde 

keuzes gemaakt zijn.

 

 

 

 

 

.  

 


