
INWONERS WERKEN ZELF AAN PLANNEN VOOR 'DORPSKERN VAN DE 21STE 
EEUW' 

"Politici betrekken we pas volgend jaar" 

Zo'n honderd inwoners namen deel aan de volksbevraging in sporthal 
Caerenbergveld. - Mozkito 
Hoe leiden we de Schepdaalse dorpskern eindelijk de 21ste eeuw binnen? Het antwoord 
komt opvallend genoeg niet van lokale politici, maar wel van de inwoners zelf. Met meer 
dan honderd zakten ze af naar sporthal Caerenbergveld voor een volksbevraging. De 
resultaten belanden volgend jaar bij het gemeentebestuur op tafel. 

MICHIEL ELINCKX 

Het kerncomité van het burgerinitiatief. 
Dirk Evenepoel (midden) en Robrecht Geeroms (rechts) namen gisteren de presentatie op 
zich. - Mozkito 



Tijdens de volksbevraging van afgelopen woensdagavond konden inwoners aangeven hoe zij 
de vernieuwde dorpskern willen zien. "Een vernieuwing die broodnodig is", zegt Dirk 
Evenepoel, één van de trekkers van het burgerinitiatief. "De huidige verkeerssituatie is er al 
sinds de jaren 70. Maar het autoverkeer is wel sterk toegenomen en de handelszaken lopen 
helaas leeg. Daarom hebben enkele inwoners vorig jaar een werkgroep opgericht. 
Vervolgens werden zes mensen geselecteerd om een kerncomité te vormen. Binnen dat 
comité hebben we een jaar lang ideeën uitgedokterd, en die stellen we nu voor aan de 
bevolking. Het is redelijk uitzonderlijk om als burgers het heft in eigen handen te nemen en 
de politiek er grotendeels buiten te houden. Maar het levert verfrissende ideeën op. Elke 
opmerking wordt meegenomen, ongeacht politieke voorkeur of strekking. De hervorming 
wordt door alle inwoners bedacht." 

Verkeersluwer 
En wat zijn dan de concrete ideeën? Eerst en vooral moet de verkeerssituatie in de 
dorpskern flink bijgestuurd worden, met meer vrijheid voor fietsers en voetgangers. "Auto's 
zijn zeker nog welkom", benadrukt Evenepoel. "Maar het moet beperkt blijven. Daarom 
stellen we voor om van de Eylenboschstraat deels een eenrichtingsstraat te maken. Het 
verkeer van de Ninoofsesteenweg wordt dan afgeleid naar de Dreef. Hierdoor zal het 
centrum autoluwer worden. Voorts willen we dat enkele kruispunten - onder meer met de 
Geraardsbergsestraat - heringericht worden. Die kruispunten werden in de jaren 70 
aangelegd, maar voldoen niet meer aan de hedendaagse veiligheidsnormen." 
 
Ook het mobiliteitsprobleem aan basisschool De Klimop moet aangepakt worden. Zo wil de 
werkgroep een kiss&ride-zone inrichten aan de parking van de kerk. "Dat moet dan wel 
besproken worden met de kerkfabriek, aangezien de gemeente geen eigenaar is van het 
kerkgebouw. Langs de kerk loopt ook een paadje, dat naar de achterkant van de school leidt 
en nu al regelmatig door ouders en kinderen gebruikt wordt. Waarom maken we daar geen 
officiële weg van? Dat zou het Marktplein, waar de hoofdingang van de school zich bevindt, 
ontlasten." Dat Marktplein blijkt dan ook een van de grotere problemen te zijn. Heel wat 
mensen klagen over de verkeersdrukte en de beperkte parkeermogelijkheden tijdens de 
spitsuren. De werkgroep bedacht daarom drie opties: de parkeerplaatsen behouden, ze 
volledig opdoeken, of enkel die langs de rand van het plein houden. "We willen van het 
Marktplein een polyvalente locatie maken", verduidelijkt Evenepoel. "Jeugdverenigingen 
moeten er elke zondag kunnen spelen, en er moet ook plaats zijn voor evenementen. Maar 
het wordt een evenwichtsoefening. Ook de handelaars moeten beschermd worden. Het 
publiek reageerde erg verschillend op de plannen." 

Tijd voor Schepdaal 
En dan wat de slaagkansen betreft: het comité hoopt de hervormingen in 2020 te kunnen 
doorvoeren. "In januari volgt nog een evaluatiemoment. Volgend jaar worden de politici, die 
nog altijd beslissen wat wel en niet komt, bij het project betrokken. Maar iedereen is alvast 
positief. Bodegem heeft een nieuw plan, in Dilbeek wordt het masterplan bijna uitgevoerd... 
Dan is het tijd voor Schepdaal, zeker? Al hangt alles natuurlijk ook af van de budgetten. En 
de verkiezingen staan voor de deur. Het is dus nog even afwachten." 

 


