De bezielers achter ‘Dorpskern Schepdaal’ vieren hun 3-jarig bestaan
en zijn de waakhond voor 2018 én de volgende legislatuur
Waar in maart 2015 enkele geëngageerde burgers een werkgroep oprichtten voor de verfraaiing en
veiligheid van de Schepdaalse dorpskern is er na drie jaar werken en lobbyen reeds resultaat
merkbaar. Ook in 2018 staan er nog enkele uitvoeringen in de pijplijn op zowel korte als langere
termijn. De groep is blij dat zóveel mensen zich schaarden achter het project en met Schepdaal een
positief verhaal willen schrijven. Ook de politiek begreep de vraag van de Schepdaalse burger en
ondersteunde het project.
Wij willen de politiek blijven boeien met onze ideeën en ervoor zorgen dat er tegen 2025 een
vernieuwde dorpskern geboren is. Concreet zullen wij bekijken welke partijen open staan voor onze
ideeën en dit tijdens het verkiezingsjaar in hun ‘to do’ list plaatsen.
In 2015 kozen we resoluut de kaart om de dorpskern van Schepdaal leefbaarder en aantrekkelijker te
maken. Een algemeen Schepdaals belang met een kernwerkgroep als uitvalbasis die de eerste
gesprekken aanging met Burgemeester en Schepenen, specialisten, e.d.
Hoe maak je een veiligere omgeving voor de twee dorpsscholen? Hoe maak je de markt aantrekkelijker
en zorg je voor minder sluikverkeer? Waar kunnen we de bewoners en handelaars mee dienen? En wat
met de gebruiker van de Schepdaalse kern (verenigingen, burgers,…)?... Vragen die we ons stelden en
waar vroegere schetsen van de markt bij konden helpen. De hamvraag was: “Waar heeft Schepdaal
op korte termijn behoefte aan én waar willen
we pakweg staan in 2025?”
Eind 2016 deden we een grote volksbevraging
met talrijke opkomt in de zaal Caerenberg.
Daar werden enkele voorstellen gedaan
alsook bevragingen naar het volk (enquête).
Alles werd netjes gesynthetiseerd en in januari
2017 werden de synthese / conclusies aan het
grote publiek mede gedeeld.
Belangrijk om vast te stellen is dat sinds de
jaren ’70 de lay-out van de markt en haar
omgeving ongewijzigd bleef… maar de capaciteit van beide dorpsscholen is a.h.w. verdubbeld, een
sterke toename van appartementsbouw, verdwijnen van parking aan het oude gemeentehuis,
toename van het autoverkeer, wild-parkeren en leegstand van handelsruimtes.
De doelstellingen die we voorop stelden was na te gaan om zowel de bewoners, handelaars, scholen
en gebruikers van het dorp op elkaar af te stemmen. De vraag van de bewoners lag vooral op het feit
naar meer leefbaarheid, sluipverkeer te ontmoedigen en de dorpskern veilig te maken voor de zwakke
weggebruiker. Voor de handelaars is het belangrijk dat de kern terug attractiever wordt gemaakt voor
handel en nijverheid. Zowel Trip Trap als De Klimop waren vragende partij om de schoolomgeving
veiliger te maken en de bereikbaarheid van de scholen per fiets en te voet te verbeteren. Het invoeren
van een zoenzone ter hoogte van De Klimop en aan de kerk is een ‘must’. Om het verenigingsleven
niet verloren te laten gaan werd er nagedacht voor een multifunctioneel gebruik van de markt / het
dorp.
Al snel werd duidelijk dat de auto niet geband mag worden uit het dorp en dat de bestaande
parkeerplaatsen niet mogen verdwijnen. Voorzieningen voor de fiets alsook veiligere paden van en

naar het dorp zijn een noodzaak. Bepaalde voetpaden
liggen er verloederd bij en dienen zowel qua grootte
als functionaliteit opgewaardeerd te worden. Het
centrum moet optimaal bereikbaar blijven voor het
openbaar vervoer maar er is vraag naar ‘De Lijn’ om
bepaalde bushaltes af te schaffen of te verleggen.
Naast de gedrevenheid van enkele burgers kregen we
ook gehoor bij de politiek en werden we
geruggensteund door zowel coalitie als oppositie.
Na de voorstelling in januari 2017 werd er al snel
samen gezeten met de kerngroep, de bevoegde schepen en de ambtenaar van mobiliteit & openbare
werken. Samen werd er een plan opgesteld waar zowel op korte en lange termijn werd genotuleerd.
Volgende verwezenlijkingen zijn reeds een feit:
-

-

-

-

-

Veiligheid ter hoogte van de kleuterschool Trip Trap waar aan de achterkant van de school
gekozen werd voor een éénrichtingsstraat van de Vredestraat (rijrichting van
Oudstrijdersstraat naar Albert I-straat). Ook werden er octopusbeugels en paaltjes geplaatst
met opvallende en fluorescerende kleuren. De Albert-I-straat ter hoogte van het kruispunt
Vredestraat naar Em.Eylenboschstraat werd ook éénrichting. Om wild parkeren uit de weg te
gaan alsook het kruispunt aan de Trip-Trap-school overzichtelijker te maken werd gekozen om
gele onderbroken belijning aan te brengen op de boordstenen (verboden te parkeren). Op
regelmatige basis komt de politie controle uitoefenen op wildparken en hoffelijkheid van de
automobilist ten aanzien van de zwakke
weggebruiker.
Schoolstraat ter hoogte van De Klimop bij het
begin van de school en tijdelijke onderbreking
van de straat met behulp van slagbomen op
het einde van de schooldag. Ook aan de lagere
school werden er octopusbeugels geplaatst in
opvallende en fluorescerende kleuren. De
politie is ook hier waakzaam en controleert
dus ook op hoffelijkheid en wild parkeren.
Het verleggen van het zebrapad aan het
kruispunt van de Dreef / Geraardsbergsestraat
(dichter naar Mollekensweg).
De proefopstelling van de éénrichting van de
Eylensboschstraat werd goed bevonden en zal dus
binnenkort haar definitieve verkeersborden krijgen. De
ingrijpende maatregel is slechts een eerste stap om het
dorp aangenamer en aantrekkelijker te maken.
Blauwe zone ter hoogte van Traiteur Gunther, het
Schepdaals Soethuys en dagbladhandel Dedoncker.
Fietsbeugels op de hoek van de markt ter hoogte van
de bibliotheek.
2 parkeerplaatsen met oplaadpunt voor elektrische
wagens.

Volgende proefopstelling werd teruggeschroefd:
-

Er werd een proefopstelling gedaan om van de Kerkhofstraat een
éénrichtingsstraat te maken. De proefopstelling werd niet goed
bevonden en dus blijft de Kerkhofstraat een tweerichtingsbaan
waarbij er wel binnenkort belijning van parkeerhavens zal komen
om wild parkeren tegen te gaan. Ook het parkeerverbod van
Geraardsbergsestraat (aan kerk) naar kerkhof blijft behouden.
Nieuw is ook dat er aan het kruispunt onderaan de Kerkhofstraat
een stopbord staat en bij beter weer er een stopstreep komt.

Volgende verwezenlijkingen zullen anno 2018 in uitvoering gaan:
-

Het plaatsen van de definitieve verkeerssignalisatie voor het éénrichtingsverkeer in de
Eylenboschstraat.
Het schilderen van verkeershavens op de Eylenboschstraat en dus het wegnemen van het
beurtelings parkeren. Dit om de snelheid in te perken.
Uitbreiding van de zone 30 en sensibiliseringscampagne d.m.v. waarschuwingsborden.
Heraanleg voetpad ter hoogte van de Ninoofsesteenweg en Eylenboschstraat.
Heraanleg voetpad ter hoogte van het kruispunt Geraardsbergsestraat / Eylenboschstraat.
De gemeente zal de opdracht geven om een sfeerbeeld te maken van de Eylenboschstraat en
het marktplein in functie van de verzuchtingen van de burger.
Er zal een studie opgemaakt worden hoe de parking ter hoogte van de Ninoofsesteenweg /
Eylenboschstraat er uit kan zien.

-

Uitbreiding van het fietspad op de Wijngaardstraat langs beide richtingen (van spoorwegbrug
naar Gendarm).
De aansluiting van de Pedestraat naar de fietssnelweg naast de spoorweg wordt volop
aangemaakt. Je kan dus als fietser/wandelaar zonder de Ninoofsesteenweg over te steken
naar de fietssnelweg geraken.

Volgende vragen/studies werden ‘on hold’ gezet:
-

Bushaltes van De Lijn deels afschaffen en/of verplaatsen.
Een geactualiseerde verkeersstudie uitvoeren.
Verkeersremmers plaatsen in de Dreef.
Bijkomende metingen uitvoeren in de Dreef.

Volgende vragen/studies zullen bekeken worden samen met het masterplan ‘Caerenberg’:
-

Ingang naar Caerenberg.
Zoenzone ter hoogte van de kerk.
Trap achteraan kerk om naar De Klimop te gaan.
Verbinden kerkplein met oude Iverlek-site.
Renoveren van de parking rondom de kerk.

Verwezenlijkingen volgende legislatuur (2019 – 2025):
-

Verfraaiing / herinrichting dorpskern (markt – Eylenboschstraat).
Herinrichting kruispunt Dreef / Geraardsbergsestraat.
Herinrichting parking Ninoofsesteenweg / Eylenboschstraat.
Een studie opmaken samen met Infrabel om te bekijken of een fietsersbrug mogelijk is aan het
einde van de Geraardsbergsestraat.
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