Fusie-enquête Vlakaf januari 2022 - alle opmerkingen
Hierna leest u integraal alle opmerkingen die in de vrije invulvelden in de enquête werden gemaakt.
Er werd niets weggelaten of toegevoegd. De opmerkingen werden door Vlakaf thematisch
gerangschikt.
Bij twee opmerkingen werd een zinnetje weggelaten omdat die persoonlijke informatie bevatte of
werd een woord toegevoegd om duidelijk te maken over welk onderwerp het gaat. Dit maken we
duidelijk door de geschrapte of toegevoegde tekst tussen [vierkante haakjes] te plaatsen.

De fusie
Wat hebben mensen van Hansbeke God in hemelsnaam te maken met Deinze. Dit is een artificiële
fusie. Dient alleen maar om politieke postjes te behouden met de daarbij horende mandaten en
betalingen.. disgusting.
Ik merk meer daadkracht sinds de fusie.
Ik vond Nevele leuker omdat het kleiner was. Deinze is te ver.
We waren beter af zonder het grote “slimmere” Deinze.
Over de fusie: de enige die daar beter van geworden is, is Deinze zelf. Wij als inwoners van Nevele
hebben de schulden (opgebouwd door wanbeleid) van Deinze afbetaald en hebben daar zeer weinig
tot niets voor terug gekregen! Dit moet veranderen.
De deelgemeenten van Nevele zijn de dupe van de fusie. Alle geld gaat naar (vaak megalomane)
projecten in de kernstad Deinze (stadhuis, Leietheater, SK Deinze, Tolpoortstraat ... ). De financiële
fusiebonus is al opgesoupeerd en de schulden per inwoner van Nevele en deelgemeenten zijn
fenomenaal gestegen in vergelijking met voor de fusie.
De fusie met Deinze is een misbaksel.
Te veel voordelen voor Deinze centrum.
Ik voel me meer Congolees dan Deinzenaar.
Ik was geen voorstander van de fusie (annexatie?) met Deinze en ik heb er ook nog niet veel voordelen
van ondervonden. De meeste zaken zijn voor ons duurder geworden (opvang kinderen sportkampen
...) en veel beleid is vooral op Deinze-centrum gericht, niet echt op de deelgemeentes laat staan de
Balkanstaat Hansbeke.
Meer voeling met Aalter...
Fusie werd niet voorbereid in samenspraak met de bevolking.
Ik zou liever met Lievegem de fusie gezien hebben. Is ook meer landelijk en groen. In Deinze centrum
is het ook niet zo gezellig.
Beter was om eerst Nevele te defusioneren en dan per deelgemeente te kijken met wie te fusioneren...
Maar Jantje mag er wel zijn. Heb hem liever dan Cremmeke.. 🤔😜
Kan de vroegere burgemeester van Nevele ooit rustig slapen.
Vraag fusie: vijgen na Pasen

J.C., de 'judas' voor Hansbeke. De hele fusie ging niet om een verbetering voor de inwoners maar
draaide enkel om de 'politieke postjes zeker te stellen op termijn'. Men had moeten defusioneren
alvorens te herfusioneren. Maar dan zouden de politieke postjes niet zeker geweest zijn ....
Deinze doet meer voor Hansbeke na de fusie dan Nevele deed voor Hanbeke voor de fusie.
Nevele, Vosselare, Poesele konden bij Deinze maar Landegem, Hansbeke, Merendree hadden beter
gefuseerd met Lievegem (of eventueel Aalter).
Wij zijn in Hansbeke komen wonen vlak na de fusie. We kunnen dus niet vergelijken maar hebben wel
de indruk dat de schaalgrootte van Deinze een aantal voordelen heeft (glasophaling terugbetaling
kosten psychische problemen …). Het is natuurlijk wel jammer dat er voor bepaalde zaken naar Deinze
centrum gegaan moet worden en de afstand is wel redelijk groot.
Hansbeke staat minder op de kaart dan vroeger.
Voor de fusie had ik er goede hoop op dat we met Deinze professioneler zouden geleid worden dan
met Nevele. Na 3 jaar fusie kan ik enkel ontgoocheld zijn. Zwaar ontgoocheld.
De vele miljoenen van het Vlaamse Gewest worden opgebruikt aan grote aankoopprojecten voor
Deinze zelf.
Ik heb bij mijn weten nooit iets gehoord over een fusie totdat ze reeds was goed gekeurd. En heb dus
niet het gevoel dat inwoners van Groot-Nevele ooit inspraak hebben gehad daar in. Ik heb op geen
enkel vlak het gevoel dat Deinze een meerwaarde biedt tov 'Groot-Nevele'.
De fusie kan door de frisse blik en professionalisering een grote meerwaarde zijn voor Hansbeke maar
dan moet de manier van besturen en hoeveelheid aandacht aangepast worden. Jammer genoeg geldt
het credo 'je moet blij zijn met wat je krijgt' (ook al is het met je eigen belastinggeld :)) nog altijd en
lijken deelgemeenten enkel als opvulling te dienen ipv. als een volwaardig deel van de stad.
Sommige problemen blijven langer aanslepen dan vroeger
Mijn gevoel blijft nog altijd dat men ervoor gestreefd heeft ons het slechtste van beide te geven

Gemeentelijk beleid en Dienstverlening
Te veel eindverantwoordelijken bij de stadsdiensten zijn ex-Deinzepersoneel. Te weinig personeel van
Nevele kreeg wat het verdiende b.v. algemeen directeur Joke Mertens (naast een burgemeester van
ex-Deinze). De inbreng van Nevele is weinig voelbaar. De stem van twee Hansbeekse schepenen in het
CBS mag ook iets meer zijn.
Hierbij enkele probleempunten uit goede en betrouwbare bron vernomen: Nevele is door de vroegere
burgemeester aan Deinze verkocht om zijn eigen vel te redden. De kans om opnieuw burgemeester te
worden was klein dus liever schepen in Deinze wat financieel zeer aantrekkelijk was. Deinze stond niet
te springen en dat laat zich voelen. Ons vroeger personeel is de speelbal van Deinze overal moeten ze
bijspringen en dan maar zien dat hun eigen werk ook gedaan is. De depressies en burn-outs zijn
schering en inslag. Een schepen van Nevele kaartte dit aan in het schepencollege en vroeg uitleg
antwoord van de burgemeester het personeel van Deinze is eersterangs en dat van Nevele derderangs.
Zo kijkt hij op ons en ons vroegere personeel neer dit is respectloos en pure pesterij. Dit komt van een
goede en heel betrouwbare bron anders zou ik zoiets niet durven doorgeven.
Ik hoopte op meer professionaliteit maar dit is niet het geval. Ook de manier waarop de meerderheid
omgaat met de oppositie vind ik hemeltergend. Men gelooft alleen in eigen kunnen. Men luistert te
weinig naar burgers en goede ideeën van de oppositie; Veel gemiste kansen.

Voor al deze meeste van bovenstaande punten vind ik dat er te weinig gedaan wordt. Maar erger dat
er geen toekomstvisie en weinig dialoog is over al deze punten. Waar willen we naartoe met
jeugdactiviteiten in een dorp binnen Deinze? Hoe moet een gemeenschapszaal functioneren nu en
binnen X jaar? Hoe kunnen we lokale verenigingen het best ondersteunen? Wordt de huidige
jongensschool een toonaangevend co-housing project of de combinatie van een serviceflats met
opvang? etc.
Ik mis globaal kader bij reorganisatie van gemeentelijk vastgoed… en ook inspraak voor alle
Hansbekenaren niet alleen de organisaties!
De gemeentelijke overheid lijkt professionele aanpak te verwarren met 'alles moeilijker maken'. Je kan
niet meer binnenstappen in het gemeentehuis en iemand spreken (ook niet voor corona toesloeg).
Antwoorden op mail gebeurt door een belangrijk deel van de administratie niet (of inhoudloos of veel
te laat). Groenonderhoud gebeurt maar als er klachten op Facebook verschijnen.
Stad Deinze koopt en verkoopt onroerend goed maar het is mij niet altijd duidelijk met welk doel. Het
lijkt niet te gebeuren in functie van het voeren van een woonregie of met het oog op realiseren van
een sociaal woonbeleid en ook niet ter ondersteuning van de leefbaarheid/lokale handel in die
dorpskernen.
Hansbeke heeft er nog nooit zo verloederd bij gelegen (kerkplein vol onkruid kapotte en vervuilde
wegen bloeiende distels die weelderig tieren in de bermen ....).
Inwoners moeten plots vaststellen dat hun oprit niet meer toegankelijk is. Dorpsgenoten stellen plots
vast dat bepaalde straten niet meer toegankelijk zijn. Geen enkele info hieromtrent aan de
Hansbekenaren. De website verschaft geen info over de werken. Er wordt op facebook
gecommuniceerd door schepenen/burgemeester in eigen naam in plaats van via een gemeentelijke
account. Egotrippen.
Opmerking over de jongensschool: renovatie veruit te verkiezen boven nieuwbouw.

Informatie, participatie en inspraak
Deinze is niet begaan met de mening van Hansbekenaren. Participatie lijkt eerder franje dan echt.
Schijnparticipatie is geen echte participatie: wanneer je de mening van de mensen vraagt en er daarna
geen rekening mee houdt dan is dat gewoon een triestig lapje voor het bloeden.
De informatieverstrekking van Deinze is ondermaats.
Ik krijg de indruk dat onze gemeentelijke overheid goede communicatie verwart met aanwezig zijn op
Facebook. Daarenboven is goede communicatie op voorhand niet na de feiten als er klachten komen.
Deinze doet ook zo goed als geen inspanning om de aannemers die werken uitvoeren in Hansbeke tot
de orde te roepen als het fout loopt (bewegwijzering roekeloos rijgedrag vuile wegen gevaarlijke
situaties ...). Deinze doet de verplichte info naar inwoners maakt het moeilijk om opmerkingen te
maken over toekomstige werken en als er opmerkingen zijn worden die zonder enige vorm van uitleg
systematisch verworpen
We krijgen maandelijks een krantje van Deinze maar qua informatie over groot Deinze en de
deelgemeenten is dat een nul. Dus jammer voor de gesneuvelde bomen.
Echte participatie is er niet. Hooguit informatie aan de bevolking. Wat me stoort in de communicatie
is de hooghartigheid. Nooit een sorry als men een laat of geen antwoord krijgt.

De gemeentelijk overheid lijkt de terechte verzuchtingen van de Hansbeekse bevolking te verwarren
met 'ambetant zijn'. Indien ze de eerlijke discussie zouden aangaan en rekening houden met relevante
verzuchtingen zouden ze merken dat Hansbekenaren er enkel op uit zijn om hun dorp zo aangenaam
mogelijk te maken om in te leven (en per slot van rekening zijn het de Hansbekenaren die er moeten
leven).
De participatie was in Nevele zwak in Deinze is die nog 10 keer zwakker. En dan heeft men er nog een
participatie-ambtenaar! En dat terwijl participatie juist veel belangrijker is in een grote fusiegemeente.
Door participatie verhoogt men de betrokkenheid. Als het resultaat van deze enquête niet goed zou
blijken te zijn dan is dat voornamelijk door een gebrek aan participatie. (Vb: bij de inrichting van de
stationsomgeving van het Kerkplein ... werd helemaal geen rekening gehouden met de opmerkingen
van de inwoners. De bezwaren en suggesties werden zonder enige argumentatie verworpen.
Participatie lijkt mij vooral op jullie initiatief te gebeuren. Dank daarvoor.
Ik ben 12 jaar en ik wil meer natuur in Hansbeke. Mijn mening is nog nooit gevraagd over Hansbeke
dus ik ben blij dat Vlakaf dit doet.
Infomoment in de kerk van stad Deinze: goed.
Mening Hansbekenaren: zure nasmaak geluidsmuren. Toch bedankt voor jullie campagne en moeite.

De grote werken in Hansbeke
Het vierde spoor heeft allles achteruit geschoven.
Rond de infrastructuur wordt vooral de kop in het zand gestoken en jammer genoeg lijkt men geen
lessen te leren voor de toekomst. Ook het principe van 'strappers' eerst is onbestaande in verder
gelegen deelgemeentes (in tegenstelling tot centrum Deinze :)).
I.v.m. de werken: ik vind het niet normaal dat ik hier al bewoner geen actieve informatie over krijg
maar moet lezen op de facebook van Hansbekenaar. Onlangs was het perron richting Gent
opgeschoven dit was niet aangekondigd en mijn dochter heeft maar ternauwernood haar trein
gehaald. Ook heel veel last van modder vuil gevaarlijk rijgedrag ronduit onveilige situaties slechte
bewegwijzering ... Hoeveel fietsers ik al de weg heb moeten wijzen....
Wij hebben ook veel meer last van lawaai van de autostrade sinds de werken. Ik vermoed dat de
nieuwe tunnel als een soort corridor voor het geluid werkt. Hoogtijd om de gesneuvelde bomen te
vervangen en liefst nog wat meer te plaatsen!
Rondweg- en spoorinfrastructuurwerken duren veel te lang en creëren gevaar en onduidelijkheid.
Wij wonen in het gebied van de werken. […]. Ik stond meerdere keren in de ochtend stil voor machines
of kon niet van mijn oprit. Het langste dat ik heb moeten wachten was 40(!) minuten waardoor ik te
laat was op mijn werk. Wij weten nooit of we in onze straat kunnen of niet. Opeens kunnen we nu
niet meer op onze oprit. Communicatie=0 bij de werken.
De werken aan de spoorweg duren veel te lang en we weten niets. Iedereen zoekt hier de weg.
De communicatie over en bij de werken is echt ondermaats! Ellendig hoe iedereen zijn weg hier loopt
te zoeken… en de werken duren werkelijk veeeel te lang we zijn het spuugzat.
Infrabel wordt onvoldoende gechallenged door de gemeente (vb de geluidsmuren die zo slecht vallen
in Hansbeke). Deinze doet niets aan het veel te snelle werfverkeer en de gevaarlijk vervuilde straten in

Hansbeke. Deinze doet niets aan de slechte bewegwijzering en aan de gevaarlijke situatie voor de
Hansbekenaren thv de stationswerf (met al ernstige valpartijen tot gevolg). Men laat Infrabel begaan...
Wij zullen helaas verhuizen. De werken zijn oa. een kantelpunt geweest.
Bewegwijzering: vergeet lokale handelaars niet.
De werken en bewegwijzering heb ik meerdere keren aangekaart altijd doet men wel iets maar 2 dagen
later ist weer om zeep.

Mobiliteit en wegennet
Op verschillende 'boerebanen' worden de bomen nu al niet genoeg onderhouden waardoor de takken
tegen tractoren en vrachtwagens kloppen. Dus meer bomen langs de wegen hoeft echt niet.
Het onderhoud van de wegen is sterk ondermaats dit vooral omdat de ploeg binnen de TUD die instaat
voor het onderhoud van de wegen gehalveerd is en dat voor een veel groter grondgebied.
Vaartstraat is nog gevaarlijker geworden voor fietsers en voetgangers. Zeker voor kinderen. Het is
betreurenswaardig dat deze niet is meegenomen bij de aanleg van de ringweg. En geen afgescheiden
fietspad heeft zoals de Nevelestraat en de Spinhoutstraat.
De bewegwijzering laat echt te wensen over. Ook het correct plaatsen van verkeersborden gebeurt
niet. Zo staan er verbodsborden zonder onderbord dus in de regel zijn ook bewoners niet toegelaten
enz...
Al 3 jaar nieuwe straatnamen over de oude gemonteerd. Spuuglelijk lui en not done.
Zone 30's worden overdreven lang gemaakt (kijk naar het voorbeeld in de 'Kerrebroekstraat). Waar
trouwens ook een tonnage beperking geldt, dat zeer egoïstisch is. Het verkeer daar moet nu allemaal
door Meigem dorp. Daardoor hebben die mensen nu extra verkeer.
Mensen kiezen er voor om langs een doorgangsweg te wonen. Daarna gaan ze klagen over verkeer. En
Deinze loopt daar gewoon in mee. Voorbeelden: Merendreestraat, Kerrebroek,...
Straten worden ook hersteld door een grote laag 'pek' op te gieten. Deze worden gevaarlijk glad in de
winter en bij regen weer.
Men spreekt steeds over Deinze fietsstad maar zou men ook aandacht kunnen schenken aan de
voetgangers want vele voetpaden zijn in slechte staat of zijn niet aanwezig. vb. Zandestraat Grote
Merestraat.
Het openbaar vervoer naar Deinze is slecht. Is daar verbetering mogelijk in de toekomst? Momenteel
moet ik met de trein naar Gent en verder eveneens met de trein om in Deinze te geraken.
Ik ben nog een kind en Deinze is voor mij onbereikbaar. Met de fiets is te ver en er is geen bus naartoe.

Milieu en natuur
Glasbollen waren in mijn opinie gemakkelijk. Je bracht ze langs wanneer je er aan dacht. Als je nu een
maandelijkse ophalen bent vergeten zit je nog een maand extra met je glas.
Glasbollen wegdoen was niet nodig. Ophaling kost wellicht veel meer liever dit geld aan iets anders
geven.
Het is nog te vroeg om de glasophaling te evalueren. De tijdspanne is te klein.

Wat doet het merendeel van de Hansbekenaren met een gebroken glas? Mag niet bij de glasophaling
maar kon wel in de glasbol. Denk je dat de mensen speciaal naar het containerpark gaan met dat glas?
Vooral de dienstverlening containerpark stoort veel mensen. Containerpark is niet meer voor de
gewone burger. Wanneer je vroeger 2€ betaalde betaal je nu snel €10 voor dezelfde boodschap. Om
de burger aan te moedigen zou het containerpark gratis moeten worden. We sorteren en willen graag
ons afval in de juiste container dumpen maar aan die prijzen is dit onbetaalbaar. Het sluikstorten en
dumpen wordt hiermee gemotiveerd en aangemoedigd. Neem een voorbeeld aan Aalter waar er wel
gemeentebelastingen zijn maar waarin ingesloten zit dat je onbeperkt naar het containerpark en
groenpark kan.
Het afval is een ander pijnpunt. Containerpark hoeft niet meer want werkelijk alles wat ik aanbied
moet in mijn vuilniszak volgens hen.
MEER PUBLIEK GROEN IN HANSBEKEDORP: openstellen tuin achter gemeentezaal met bankjes
speelpleintje groen rond de stationsomgeving ...
Bomen: bomenplan Deinze in strijd met hetgeen op het terrein gebeurt. Staat beuken in Nevelestraat
ondermaats en in plaats van drie miniscule bomen aan de rand op een groot rondpunt liever 1 grotere
in het midden (wortels vs rand rondpunt).
!!! Belangrijkste punt: sinds de fusie heb ik de indruk het authentieke open en groene karakter aan een
drastisch tempo verloren gaat. Hopelijk wordt dit snel aangekaart.

Cultuur en Verenigingen
Verenigingen krijgen meer subsidie maar moeten meer betalen voor alles. Dat is niet zo praktisch
Er moet een ruimer scouts lokaal komen, huidige locatie is veel te klein voor het aantal leden.
Gemeentezaal niet meer gratis
Gratis gebruik gemeentezaal voor opstartende verenigingen. Als je een vereniging opstart (en dus
financieel geen middelen hebt) heb je ook geen recht op subsidie (want die gaan terug op de activiteit
van het voorbije jaar). In dat geval zou de gemeentezaal gratis moeten kunnen gebruikt worden.
Te weinig ondersteuning voor het socio-culturele werk. Vooral steun aan Cultuur met een grote C.
Ondersteuning verenigingen is slechter geworden wat beschikbaarheid van uitleenmateriaal en zalen
betreft. Vooral de rigiditeit en het lang op voorhand moeten reserveren maakt het voor verenigingen
moeilijk om flexibel om te gaan met hun activiteiten.
Hansbeeks patrimonium moet opportuniteiten voor Hansbeke blijven geven b.v. Oude Jongensschool
turnzaal voor de Hansbeekse school, danscursus, yoga enz.
De on-line zaalreservatie was in Nevele veel gebruiksvriendelijker dan in Deinze.
Heel tevreden met cultuur in Deinze (Leietheater). Hopelijk ook zo een mooi project met ons nieuw
cultuurhuis

Sfeerverlichting in Hansbeke
De verlichte D was stom. Wij zijn Hansbeke!
De verlichting (bv de D) was energieverspilling en onnodig in tijden waarin het zo slecht gaat met het
klimaat vind ik het onverantwoord zoiets te verlichten. Daarbij zou het een H moeten zijn van
Hansbeke.

Kerstversiering is mooi en beter dan tijdens Nevele. Behalve de D! Die was echt wel misplaatst… en
veel te groot. Lichtpollutie!
Hopelijk wordt de D een rondreizende D in alle deelgemeenten en niet ieder jaar aan de zuid-rotonde.
De kerstverlichting in het dorp vind ik wel beter tov vroegere jaren.
De verlichte D paste hier (= Hansbekeke) niet. Het zou een H moeten zijn of niets !
Graag minder lang kerstverlichting. Nu van november tot februari. En haal aub de dikke D weg!
Verlichting kerk: perfect. De grote D: geen meerwaarde en vooral zonde van het geld :)
Hier wordt het minimum gedaan. Heel jammer dat er geld gestoken wordt in jaren ‘90 citybranding à
la plaatsen van een logo aan een invalsweg waar géén enkele inwoner iets aan heeft ipv. iets te doen
in het centrum of de eigenheid van een plaats te versterken. (Je zou het kunnen zien als de ultieme
veruitwendiging van hoe er in Deinze bestuurd wordt)

Verkavelingen
Geen mening [over de verkavelingen] want het is niet Deinze maar het zijn privé-verkavelaars die
verkavelen + wie weet over welke 4 (?) zones het gaat ?
Hopelijk wordt er ook ingezet op betaalbaar wonen in de nieuwe verkavelingen
Het is jammer dat voor de verkavelingen niet actief gezocht wordt naar toekomstgerichte
woonvormen. Los hiervan zou voorrang verlenen aan verdichting beter zijn.

Andere opmerkingen
We hopen op vooruitgang.
Hansbeke is op sterven na dood !!
65 jaar in Hansbeke gewoond. Ik volg alles zo goed mogelijk.
Vind het niet goed dat er geen mogelijkheid is om (cash) geld af te halen in Hansbeke. Vooral als men
als oudere is aangewezen op het openbaar vervoer.

