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Aan het college van 

Burgemeester en schepenen 

Markt 21 

9800 DEINZE 

 

 

Deinze, 9 december 2014 

 

 

Betreft : voetpaden in centrum Deinze 

 

Geachte Heer Burgemeester, 

Geachte Dames en Heren Schepenen, 

Door de vernieuwing van de Markt in Deinze werden de vroegere voetpaden vervangen 

door eerder hobbelige kasseien. De Markt is echter een winkel- en wandelstraat bestemd 

voor iedere Deinzenaar en alle bezoekers van onze stad. 

Het overgrote deel van de bewoners van de Markt zijn senioren die reeds in meer of 

mindere mate minder mobiel zijn geworden. 

Voor rolwagengebruikers, mensen met scooters, mensen met een rollator, vormen deze 

nieuwe kasseien een ernstige hinder om zich te verplaatsen. 

Ook gebruik van kinderwagens, rollende bagage enz. is geen aangename opgave. 

Door de melding van meerdere struikel- en valpartijen sedert de vernieuwing van de Markt 

zijn STAPH en SAR tot volgend advies gekomen betreffende de voetpaden in het centrum 

van Deinze. 
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Markt 

De wandelstroken (vroegere voetpaden) te nivelleren. 

Hiermee  worden bedoeld: 

- de huidige kasseistroken aan weerszijden van de Markt 

- over de gehele lengte van de Markt en  

met een breedte vanaf de gevels tot de terrassen. 

Dit nivelleren kan door hetzij : 

- een effen slijtvaste bedekking aan te brengen boven op de kasseien 

- de huidige kasseien te vervangen door betonklinkers of effen tegels in dezelfde kleur 

als de overige kasseien (cfr voetpad aan dekenij richting Leiedam) 

 

Rheinbachplein en Leiespiegel 

Wij vernemen dat de aanleg van het Rheinbachplein met het nieuw administratief centrum 

ook voorzien werd in een concept met kasseien. 

De toegang tot het nieuwe stadhuis wordt hierdoor ook ten zeerste bemoeilijkt voor 

mensen met beperkte mobiliteit. 

Daarom stellen wij voor : 

- een strook van minimaal 2 meter breedte te voorzien met effen bevloering, tegels of 

vlakke klinkers. 

- deze strook aan te brengen langsheen de gevels van het administratief centrum, aan 

de straatranden van het plein en ook langs de kaaimuur van het Rheinbachplein. 
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Op de nieuwe genivelleerde voetpaden kunnen achteraf makkelijk noppen- en ribbelstroken 

gekleefd worden zoals voorgesteld in het advies van de STAPH van oktober 2013. 

 

 

Wij zijn ervan overtuigd dat de voorgestelde aanpassingen de toegankelijkheid en 

ontvankelijkheid van het stadscentrum zullen verbeteren.  

 

Een goede toegankelijkheid kan een meerwaarde betekenen voor de stad Deinze en komt 

tevens de lokale economie ten goede. 

 

Met de meeste hoogachting, 

 

Voor de Staph       Voor de seniorenadviesraad  

 

Luc de Trazegnies      Hervé Huys  
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