Verslag: Dorpsraad Bolderberg: maandag 28 september 2020 in de Witte Zaal.
Verontschuldigd of afwezig: Debby Braekers; Gijs Dayers; Jeroen Myny; Ruben Mangelschots; Francis
Holsteyns; Ruben Mangelschots; Jo Martens; Jim Broux; Daisy Verdonck; Katrien Vanoevelen; Alain
Gorremans
Aanwezig: Inge Plessers; Jefke Goris; Karine Windmolders; Ludo Steemans; Peter Orens; Philtjens
Roger; Louis Hauquier; Marie- Paule Aerbeydt; Wendy Remans; schoolhoofd Annette Palmers
(adviserend) en wijkagent Danny Poelmans (adviserend).
Vergadering werd corona-proof gehouden. Mondmaskers tot op de stoel, ontsmettingsgel, stoelen
apart minimum 2 meter uit elkaar in de grote feestzaal, witte zaal. Geen drank geschonken. Apart
binnengekomen en vertrokken. Stoelen ontsmet.
1

Het verslag van 29/06/ 2020 werd goedgekeurd.

2

Voorzitter geeft het kasverslag dorpsraad.

3

Wijziging van het dagelijks bestuur: voorzitter Ludo Steemans, secretaris Roger Philtjens,
Ruben Mangelschots, nieuwe leden: Francis Holsteyns, Peter Orens en Gijs Dayers.

4

Werkgroep evenementen: Wegens de onzekere toestand verder niets speciaal te melden.

5

Werkgroep wonen & bouwen: Peter meldt dat hij informele gesprekken gevoerd heeft
met schepen Tielemans. Momenteel geen verdere aanvragen en voorbereidingen
nieuwbouw-appartementen in Bolderberg. Ingeval een aanvraag bij het lokaal bestuur
binnenkomt wordt dit gecommuniceerd en bekeken. 2de fase Dellano aan het
rondpunt/Galgeneinde zal nog niet voor direct zijn. eveneens Galgeneinde tot ingang
Bovy. Blijft in de aandacht.

6

Werkgroep mobiliteit: stand van zaken door werkgroeptrekker Gijs (afwezig). Voorzitter
licht Volgende punten toe en zijn in behandeling.
• Nieuwe zitbanken pleintje bij bakker & toegangspoort
• Problematiek irislaan/Zandstraat: stand van zaken zie info vanwege mobiliteitsambtenaar. Er
werd het probleem “ oversteekplaats Vredestraat “ aangekaart en er wordt nog altijd te
hard gereden in de Zandstraat en ook in de Galgeneinde, ondanks de vernauwingen. Ludo
stuurt een brief naar schepen Lode Schops hierover.
• Natuurlijke grachten: voorstel inzaai bloemen.
• Everzwijnenconcentratie woonzone Galgeneinde/tussen tennis en kanaal. Toestand
verergert. Een zeer groot probleem op de wijk en Bovy, daar momenteel iedere nacht
ergens een tuin/gazon omgeploegd wordt. Wanneer komt hier een oplossing voor ? Het
lLokaal bestuur onderzoekt met natuurorganisaties hoe dit problem aan te pakken.
• Uitrit Delhaize zichtbelemmering st Jobstraat ?
• Hardrijderij Galgeneinde. Nummerplaten doorgeven aan wijkagent.
• St Jobstraat aanduiding 50/km uur bij Heidestraat/Broederspad. Geraakt ingeburgerd.
• Probleem biggenruggen bij afslag Zandstraat voor fietsers. Vraag om deze visueel te maken
met bv een kleur. Menige fietser is bij afslaan Zandstraat hierover gevallen.
• Vernieuwing deel Terlaemenlaan tussen parking 69 / opritten autostrade: met de ontworpen
oplossing om het fietspad dubbel langs 1 kant te leggen en oversteekplaatsen te creëen
wordt door de raad unaniem verworpen.

7

Toekomst Bolderberg: volgende meeting (online?). Ruben. Zie ook vraag Paul Coolen
"toekomst telt" mail LS>groep. Op deze kar springen ?

8

VVDB: Vlaamse vereniging voor dorpsbelangen: Er gaat op 10 oktober ek. een
inspiratievergadering ruimtelijke ordening dorpskernen door in Muze, georganiseerd door
6 van de 7 dorpsraden van Heusden – Zolder, in samenwerking met Vlaamse vereniging
Dorpsbelangen. Zie www.dorpsbelangen.be Alle deelnemende dorpsraden zullen elk 100
euro bijdragen voor de onkosten. Wendy Remans is door de vergadering aangesteld als
1ste vertegenwoordigster van de dorpsraad bij Dorpsbelangen. Voorzitter en secretaris
volgen op.

9

WBO-groepen: geen verder nieuws > Francis.

10

Het plaatsen en inhuldigingsplechtigheid van het naambord “ Zusterkensplein“ is
uitgesteld tot corona het toelaat.

11

Het nieuw parkeerreglement van Mobilhomes op de parking aan Bovy begint zijn vruchten
af de werpen, men houdt zich over het algemeen goed om te parkeren op de aangegeven
parkeerplaatsen, Danny moet af en toe maar een opmerking geven aan foutparkeerders.
Er is wel een probleem dat er een 3-tal mobilhomes staan die er hun vaste staanplaats van
gemaakt hebben, de dienst Toerisme en danny zoeken hier een oplossing voor.

12

Trage wegen; Louis; Op zon 18 oktober ek. gaat de dag van de trage wegen door, meer
hierover via www.bolderberg.be .

13

Schoolstraat: Volgens Annette & Danny een succesverhaal. Hier en daar nog wat bij te
vijlen. De dorpsraad wijst erop dat de Schoolstraat enkel van tel is voor een half uur, zie
geplaatste borden, daarna zijn opnieuw de normale verkeersregels van toepassing. Dit
wordt in de school ook nog eens extra toegelicht daar het vrij zijn van deze gedeelte baan
aanzet tot blind gebruik wat niet zo is. Over het algemeen is men heel positief over onze
Schoolstraat. Er zullen nog de nodige stickers op de weg worden aangebracht, ook in
bepaalde straten naar de school.

14

Eikenbomen in de Reeënlaan zijn nog altijd een probleem: de inwoners worden ouder, er
zijn verschillende oudere alleenstaande vrouwen die de vallende eikels en takken niet
meer de baas kunnen. Naar wij hebben vernomen zou de gemeentelijke diensten vroeger
beginnen met het borstelen van de straten en dit meermaals in het najaar. Maar we
blijven aandringen om dringend deze bomen te verwijderen wegens het omhoog komen
van de afvoergeulen en beschadigen asfaltweg.

15

Fietsersbond H-Z: op uitnodiging van de voorzitter Paul Coolen zal voorzitter dorpsraad
deel uitmaken van hun stuurgroep.

16

Op zaterdag 14 november 2020 zal er een afhaal- eetdag doorgaan ten voordele van de
Witte Zaal in samenwerking met de school. Dit ter vervanging van onze jaarlijkse eetdag.
U zal hier in de loop van oktober een uitnodiging van ontvangen via school en via briefing
aan huis.

17

Cafétaria sporthal: enkele inwoners van Bolderberg hebben via de voorzitter aan de
dorpsraad gemeld dat men aanvoelt niet meer zo welkom te zijn.

18

Er zijn verschillende vragen van onze oudere jeugd binnen gekomen om een jeugdhuis op
te richten in Bolderberg. Jeugdhome in Bolderberg? Jongeren moeten ook in eigen dorp
een plaatsje kunnen hebben waar ze met leeftijdsgenoten iets kunnen doen; iets drinken,
kaartje leggen, kicker spel, darts, muziek,... een ontmoetingsplaats. Modaliteiten te
bespreken; 2x maand, alleen vrijdag & zaterdag, ... Wat zijn locatie mogelijkheden? Oude
pastorij? Klooster? Kleine zaaltje witte zaal? ruimte in de nieuwe school? een van de
gebouwtjes op Bovy? Kelder holiday shopping? Hob-Unit kleuterschool na nieuwbouw
bijzetten aan de tennis. Na overleg raadsleden vindt men het kloosterke een goede
suggestie; centraal en apart gelegen, mits toelating door de beheerders/eigenaars. Onze
werkgroep wonen & bouwen zal de nodige contacten leggen.

19

Er werd een vraag gesteld of er interesse is voor het oprichten van volkstuintjes in
Bolderberg, maar de raad dacht dat er voorlopig geen interesse voor is. Meeste
raadsleden vinden dat er hier geen directe behoefte aan is, daar de meesten een eigen
tuin hebben. Mogelijk later indien er meer appartementsblokken gebouwd zijn.

20

Roger vermeld dat op zaterdag 14 november 2020 er een afhaal- eetdag doorgaan ten
voordele van de Witte Zaal in samenwerking met de school. Dit ter vervanging van onze
jaarlijkse eetdag. U zal hier in de loop van oktober een uitnodiging van ontvangen via
school en via briefing aan huis.
Voorzitter meldt dat hij alle verenigingen en clubs zal aanschrijven om alle in te richten
eetdagen en andere festiviteiten op te lijsten zodat men kan vermijden om sommige
evenementen te kort bij elkaar of in hetzelfde weekend te laten plaats vinden.

21

Volgende dorpsraad en open dorpsraad (publiek toegankelijk) zal doorgaan op maandag 7
december 2020 als corona het ons toelaat.

Ludo Steemans, voorzitter & Roger Philtjens, secretaris
Bolderberg 30 september 2020.

