
Sportpark Molenkouter – verslag bewonersvergadering 25 sept 2019 
 
Op 25 september 2019 vond een eerste bewonersvergadering rond sportpark Molenkouter. 
Na een algemene inleiding kregen alle aanwezigen de kans om aandachtspunten mee te 
geven en dit binnen 4 thema’s, namelijk: 1. Mobiliteit; 2. Groenvoorzieningen; 3. 
Sportfaciliteiten en 4. Recreatiemogelijkheden. In onderstaande document vindt u een 
(ongefilterd) overzicht van de opmerkingen die werden gemaakt. Bepaalde opmerkingen 
kunnen dus tegenstrijdig zijn. Deze input dient als basis om een eerste (indicatieve) 
inrichtingsschets op te maken. Op 4 november 2019 (20 uur – raadzaal Gemeentehuis) vindt 
een opvolgvergadering rond het project sportpark Molenkouter plaats. Op dit overleg zullen 
de omwonenden opnieuw uitgenodigd worden. 
 
 

1. Thema mobiliteit 
 
Algemene verkeersafwikkeling  
 

- Realistische inschatting verkeersimpact via betere mobiliteitsstudie (niet in augustus 
dus) 

- Ringweg aanleggen ter vermindering van verkeersdruk Hundelgemsesteenweg en 
Poelstraat 

- Verdeelweg is niet wenselijk, wel 1 van de weinige oplossingen 
- Grote sportevenementen spreiden in functie van verkeersdruk 
- Openbaar vervoer afstemmen op park – haltes aanpassen 
- Lamstraat – wegnemen bloembakken 
- Wafelstraat 1 richting aanpassen 
- Motsenstraat: geen doorgangsweg, geen P-zone, geen Kiss & ride 
- Motsenstraat : Trage weg -grintweg thv is momenteel toegangsweg 

(erfdienstbaarheid) tot huisnrs 37 45 via onder andere hekken. De weg behouden en 
zeker breed genoeg houden om 90 ° te kunnen draaien richting achtertuin of 
landbouwperceel  

 
 
Toegang park 
 

- Meerdere in-en uitgangen voorzien  
- Hoofdtoegang voldoende breed maken voor in-en uitrit verkeer 
- Park afsluiten ’s avonds en ’s nachts in functie van de veiligheid  
- Angst voor overlast directe buurt (ter hoogte van de  kloosterstraat): geluid, afval,… 

 
 
Parking  
 

- Parking verplaatsen (conform RUP) 
- 2de parking voorzien 
- Parking betalend maken 
- Kiss & ride voorzien 



- Geen Park & Ride 
- Parking zo ver mogelijk van woningen intekenen 
- Laadpalen voor elektrische wagens voorzien 
- Parking schrappen – ontrading autoverkeer 

 
 
Fietsen 
 

- Laadpunten voor elektrische fietsen 
- Aangepaste brede fietsstalling voor elektrische fietsen 
- Meer dan 1 fietsstalling voorzien – ter hoogte van alle trage ingangen van het terrein 

 
 
Poelstraat 
 

- Extra verlichting voorzien op oversteekplaats Poelstraat (veiligheidsprobleem) 
- Bewonerskaart voorzien voor Poelstraat – nu reeds hoge parkeerdruk 
- Heraanleg ganse straat : stille asfalt, meer groen, drempels,  
- fietspad langs overkant van de straat leggen (veiligheid) 
- gescheiden fiets-en voetpad voorzien 
- angst voor onveilige verhoging verkeersdruk  
- zone 30 invoeren 
-  

 
2. thema groenaanleg 

 
 

 
Belang van groen/reliëf (taluds) als bufferende functie (tegen licht/geluid) tov het 
sportgedeelte. 
 

- Hoog / breed genoeg  
- Anderzijds ook de vraag om voldoende ‘open zicht’ vanuit de tuin te bewaren 
- Strategisch ingepland 
- Igv groenbuffer: zo veel mogelijk groenblijvend 
- Geen bramen in de bufferzone 
- Buffer in begin van project uitvoeren zodat deze snel zijn functie kan innemen 

(aangroei / hoogte winnen) 
- Aan de parkeerzone afsluitingen met doeken/schermen 
- Aandacht dat verlichtingsmasten niet schijnen richting de tuinen/achterzijde 

woningen (duivenmelker in Polderstraat) 
- Onderhoudsvriendelijk 

 Geen grote hoeveelheden bladafval tot in de tuinen 
 Taluds niet te dicht op de perceelsgrenzen 

 
De groensite moet een ecologische meerwaarde bieden. 
 



- Inheemse aanplanten zoals eik, notelaar, … 
- Geen populieren ; berken (hooikoorts!) 
- Geen laag gemaaide grasvelden; eerder extensief beheer (bloemenweides met 

wandelpaden/zitzones in gemaaid) Park Rozebroeken werd als voorbeeld 
aangehaald. 

- Bijenvriendelijk 
- ‘egelvriendelijk’ (door middel van afsluitingen niet overal te sluiten tot op de grond) 
- Reliëfwijzigingen (speel)heuvel? (zie bijv Gentbrugse Meersen). 
- Fruitbomen / boomgaard 
- Vijver 

 
Bezorgdheid over de waterhuishouding 
 

- Vraag om gracht / waterbekken aan deel achter de Motsenstraat (diep gelegen, blijft 
veel water staan) 

- Belang van goeie afwatering / infiltratie 
- Er is algemeen schrik voor wateroverlast naar omliggende tuinen  
- Aanleg spaarbekken? 

 
Afsluitbaarheid van de site 
 

- ’s nachts volledig of gedeeltelijk gesloten 
- Er is bezorgdheid dat de groene recreatiezone kan uitnodigen voor ‘ongewenste 

bezoekers’ die langs achter in de tuinen kunnen komen / een vluchtzone voor 
inbrekers kan zijn. 

 
Inplanting sport 
 

- Voetbalterreinen meer inliggend plaatsen om meer ruimte te creëren; in 
atletiekgedeelte integreren.  

- Ook aandacht voor ecologisch groen in sportgedeelte 
- Vanuit Kloosterstraat moeten velden +45m van de perceelsgrens staan (zou zo 

moeten volgens RUP) 
- De Finse piste  

 dient een organische vorm te hebben (beetje zoals nu ingetekend) en 
evt. gebruik te maken van de landschapselementen (brugje over vijver 
/ stukje heuvel ) 

 exacte lengte (bijv. 1 km) of met een doorsteek zodat er verschillende 
routes kunnen gelopen worden (kort / lang / een acht) 

 
Fasering: 
 

- Hoe is er gefaseerd? 
- Belang dat er in de 1e fase ook reeds op recreatie/groen wordt ingezet; niet enkel 
op sport. 

 
hondenpoep/ afval  



 
- Hondenpoepplaats te voorzien 
- Toegang vanaf de Kloosterstraat mag geen voetgangersdoorgang worden. 
- Voldoende vuilbakken te voorzien 

 
Varia 

- Meerdere fietsenstallingen te voorzien; bijv thv alle trage wegen. Onevenwicht 
autoparking vs fietsenstalling is nu te groot. 

- Vijver inrichten als zwemvijver 
- Achterzijde Polderstraat (rijhuizen): bereikbaarheid tuinen door middel van een pad 

achter de tuinen. 
- Zowel vraag voor als tegen een skatepark.  
- Igv ‘voor’ vraag om dit centraal in het terrein te plaatsen om geluidshinder te 

minimaliseren. 
- Kan er een evenementenweide voorzien worden? 

 
Iemand gaf de opmerking dat het pad dat het N en Z deel van de site scheidt geen eigendom 
van de gemeente is. (buurtweg?) 

 
3. Thema sportvoorzieningen 

 
Wat willen we wel :  
 

- Sportvelden verdelen over de ganse site Molenkouter (voetbalplein in zuidelijk 
gedeelte mag wel) 

- Beperken geluid en lawaai na 22u en in het weekend (sluiten toegang, 
huisreglement) 

- Strand om te spelen + beach volley + petanque 
- Minder voetbalvelden 
- Voetbalvelden het verst van de woningen plaatsen 
- Aandacht voor lichthinder – tijdig uit – positie lichten – intensiteit    
- Wissel atletiek en groot voetbalveld (minder geluidshinder voor de buren) 
- Finse piste over het volledige sportpark, dus niet enkel in het recreatieve gedeelte 
- Klein skatepark met enkele lage toestellen – bij voorkeur in beton 
- Fietsstallingen spreiden over zowel park als recreatie gedeelte 
- Verplaatsen parking naar centraal gedeelte 
- Tribune met de rug naar de woningen plaatsen en volledig afgeschermde zijkant 
- Garantie dat hoofdveld enkel gebruikt wordt door 1ste ploeg (lage frequentie) 
- extra aandacht voor kansengroepen en nieuwe inwoners 
- Compactere sportvoorzieningen, 1 veld minder of dubbele functie          meer ruimte 

voor bufferzone 
- Loopparcours van exact 1 km lang 
- Skate en speelpleinen centraal plaatsen en niet op 1 plaats in recreatiezone 

 
Wat willen we niet  
 

- Gebruik kantine: geen feestzaal, geen terras, beperking van gebruik 



- Geluidsoverlast van groot stadion 
- Spreiding van de indeling park sport en recreatie 
- Grootte voetbalstadion aangepast aan aantal toeschouwers 
- Zo weinig mogelijk geluidsoverlast 
- Grootste bezwaar is licht en geluidsoverlast voor de bewoners + de verplichting 

NOORD = Sport 
- Voetbalveld minder zodat er meer groenbuffer kan komen. 
- Voetbal niet dicht bij bewoning (licht en lawaai) 
- Stadion = geluidstrechter, gelieve dit zuidwaarts te richten 

 
4. Thema recreatievoorzieningen 

Wat willen we wel: 
 

- Recreatie rond sport zou ideaal zijn 
- Finse piste voorzien: met bomen er rond 
- Natuurlijke speelzones voorzien (voor o.a. klimmen en klauteren) 
- Grote veilige speeltuin voorzien (passend in natuurlijke omgeving) 
- Zwemvijver met schaatsen in de winter 
- Oefenpiste mountainbike 
- Avontuurlijke zone voorzien voor o.a. jeugdverenigingen 
- Wat wordt er voorzien voor honden? 
- Horecagelegenheid aan speeltuin (cfr. Liedemeerspark): oog voor ecologie 

(herbruikbare bekers en ander herbruikbaar materiaal) 
- Drankfonteintjes 
- Verharde wandelpaden voor rolstoelgebruikers (OCMW) en buggy’s 
- Aangepast licht ’s avonds op wandelpad 
- Nood aan voldoende vuilbakken (regelmatig ledigen) 
- Picknicktafels 
- Overal zitbanken 
- Voldoende fietsrekken voorzien (evt. ook elektrische laadpaal) 
- WC’s voorzien (ecologische ?) 
- Omheining: veel bomen; groene natuurlijke afsluiting (niet te hoog om open gevoel 

te behouden); onderaan open laten voor dieren; gracht aan kant Motsenstraat 
 

Wat willen we niet: 
 

- Recreatief verkeer aanvoer via Hundelgemsesteenweg rond sport zou ideaal zijn 
- Lawaaierige activiteiten (evt. zo dicht mogelijk bij sportgedeelte) 
- Betonnen omheining 
- Geen skateplein 
- Geen dichte begroeiing (sluipwegen inbraak) 
- Niet teveel verharding 
- Geen festivalweide 
- Geen BBQ 


