
 
Verslag: Dorpsraad Bolderberg: maandag 29 juni 2020 via online-Zoom applicatie. 

Verontschuldigd: Debby Braekers; Gijs Dayers; Jeroen Myny; Louis Hauquier; Marie Paule Aerbeydt; 

Ruben Mangelschots; Wendy Remans; Annette Palmers en Danny Poelmans. 

Aanwezig: Francis Holsteyns; Inge Plessers; Jefke Goris; Jim Broux; Jo Martens; Karine Windmolders; 

Ludo Steemans; Peter Orens, Philtjens Roger. 

1 Het verslag van 02-03-2020 werd goedgekeurd. 

 

2 Het kasverslag werd goedgekeurd. 

 

3 Volgende dorpsraadsleden namen ontslag: Leo Nulens; Sabine Veltjens en Jaak Myny. 

Nieuw dorpsraadslid opgenomen: Katrien Vanoevelen. 

 

4 Er werden een 3 werkgroepen opgericht, en de denkcel toekomst Bolderberg werkt apart 

in de toekomst:  

Werkgroep evenementen: Francis Holsteyns (trekker); Jef Goris; Jo Martens; Inge Plessers 

en Daisy Verdonck. 

Werkgroep Wonen & bouwen: Peter Orens (trekker); Jeroen Myny; Louis Hauquier; 

Wendy Remans en Karien Windmolders. 

Werkgroep mobiliteit: Gijs Dayers (trekker); Debby Braekers; Jim Broux en Alain 

Gorremans, Katrien Vanoevelen. 

 

5 Gemeentefeest: De dorpsraad heeft zich kandidaat gesteld na vraag, om samen met het 

gemeentebestuur in 2021 een dorpsfeest te organiseren ter vervanging van de 

nieuwjaarsreceptie. Aanstaande donderdag 2 juli 2020 heeft de volgende vergadering met 

schepen Dirk Schops en Hans Raemaekers dienst toerisme, en Francis en voorzitter plaats 

op Bovy. Op vraag van het lokale bestuur worden de dorpsraden H-Z actiever ingezet in de 

toekomst. 

 

6 Er zullen door de gemeentelijke diensten minstens 1 of 2 gevraagde rustbanken geplaatst 

worden op het dorpspleintje. Op de bestaande klinkers rolstoel of rollader vriendelijk 

tegenover café nieuw Bolderberg. 

 

7 Stand van zaken Zandstraat/Irislaan: een aangekaart probleem: aan de vernauwing staan 

regelmatig auto’s te wachten op het fietspad (kant van Bolderberg). Dit is gevaarlijk voor 

de fietsers die dan gehinderd worden.  

Er is ook een probleem snelheid aangekaart in de Galgeneinde. De hogere wagens en het 

vrachtverkeer hebben geen hinder van de stootkussens en rijden aan een hoge snelheid 

door de vernauwingen. Er is ook een vraag binnen gekomen om een paar borden 30 

kilometer per uur bij te plaatsen in de Heidestraat en de Wolverik. 

 

8 Denkcel toekomst: geen verdere meetings geweest wegens corona. Ruben zal dit bekijken 

om eventueel een online-conference te organiseren. 

 



 
9 Dorpsbelangen VVDB (actieve vereniging die ijvert voor de goede gang der dorpsraden in 

Vlaanderen): Er zijn 6 (Zolder centrum niet) dorpsraden van de 7 in Heusden - Zolder 

aangesloten bij Dorpsbelangen. Promofilm Bolderberg overgemaakt, later bezoek 

bestuursleden aan Bolderberg. Met video-conference contacten met andere dorpsraden 

over Vlaanderen. Leren van anderen. Communiceren. 

 

10 WBP-Bolderberg: geen nieuws of wijzigingen (ca een 230 nummers aangesloten). 

 

11 Er zal een volwaardig straatnamenbord besteld worden bij een firma voor “het 

zusterkensplein”. Via een gespecialiseerde firma offerte opvragen. 

 

12 Er is een probleem met de mobilhomes op de parking aan Bovy, dat er een paar 

mobilhomes voor een langere tijd blijven staan. Jefke ondervindt na observatie dat er 

enkelen blijven “wonen”. Controle via politie? 

 

13 Trage wegen, voorlopig geen nieuws. Er is vanavond ook een vergadering gepland. 

 

14 De nieuwbouw op de plaats van Villa Mozart “Dellano” zal 3 verdieplagen (gelijkvloers 

kantoorzone en 2 lagen appartementen) hoog zijn en geen 4 hoog. Er is degelijk rekening 

gehouden met bezwaarschrift dorpsraad en andere. Voorzitter vraag Peter om waakzaam 

te zijn bij ingediende vergunningsaanvragen in Bolderberg. 

 

15 Dossier nieuwe school vordert goed. Planning is door de coronacrisis gewijzigd. Directrice 

Annette zal dit tijdens de volgende dorpsraden toelichten. 

 

16 Mobiliteit rond de huidige en nieuwe school.  Ma 22-06 heeft schepen Lode Schops online 

een toelichting en presentatie gegeven hoe de mobiliteit naar en van school en ander 

verkeer straks zou en kunnen gebeuren. Hoofdbedoeling is om het autoverkeer bij de 

schoolingangen weg te houden en de Kluisstraat fiets- en wandelvriendelijk te maken. Alle 

auto’s te parkeren op de parkingweide tegenover de witte zaal ingericht als vaste parking. 

Er zijn plannen om van de Kluisstraat een ” Schoolstraat” te maken, speciaal tijdens begin 

en einde schooltijden. Later meer hierover. 

 

17 Er zijn wat klachten binnengekomen dat de wandelaars gehinderd worden door de fietsers 

op de kluis. Een oproep aan iedere wandelaar en fietser: respect voor iedere gebruiker.  

Houd je aan de kluis op de grote wandelpaden. Misschien borden plaatsen waar er 

gewandeld en ge-mounten-bike mag worden. 

 

18 De rioolputten algemeen zouden grondiger geledigd moeten worden. Ook het afgedekt 

compartiment in de straatkolk te ledigen. Die is dikwijls oorzaak van een verstopping. 

 

19 De vijver met het houten pad op Bovy lijkt sterk vervuild. Volgens Francis een gevolg 

chemische reactie tussen ijzererts houdende grond en de planten-water. Wordt 

doorgegeven aan de verantwoordelijke Bovy. 

 



 
 

20 Voor het welzijn van de dieren op Bovy mogen deze niet gevoederd worden, ook niet de 

eenden of ganzen. 

 

21 Het zicht op de weg bij het uitrijden van Delhaize aan de zijde van het rondpunt is nog 

altijd gevaarlijk als er vrachtwagens geparkeerd staan. 

 

22 Een vraag om verlichting op het pad langs de vroegere geitenboerderij zou voor de 

kinderen die westelijk tussen kanaal en st Jobstraat wonen een veiliger weg naar de 

school en naar de tennispleinen kunnen gebruiken. Vooral tijdens de vroege donkere uren 

winterperiode als zij naar en van school rijden of komen. 

 

23 Op de kruising Fazantenlaan en Reeënlaan staan er gevaarlijke zieke bomen op privé 

grond, hoe kunnen die worden verwijderd? 

 

24 Beklinkerd voetpad Averbodeshof: destijds toen de bewoners hun bouwgrond kochten 

van de gemeente en derhalve het inplantingsplan ontvingen om de 

bouwvergunningsaanvraag te laten opmaken, was op dit plan een beklinkerd voetpad te 

zien vanaf de Kluisstraat richting shopping. Vandaag zou dat zijn groot nut bewijzen daar 

schoolkinderen in klasvorm of met ouders of alleen via deze zijde richting dorp gaan of 

naar de school komen. Vraag aan het lokaal bestuur om dit voetpad te voorzien. 

 

Einde vergadering omstreeks 21.30u. 

Volgende dorpsraad maandag 31-08-2020. 

 


