Gehouden dorpsraad Bolderberg 9 maart 2021 ( online met teams).
Aanwezig: Ludo Steemans, Gijs Dayers, Inge Plessers, Jeroen Myny, Jo Martens, Karine
Windmolders, Katrien Vanoevelen, Louis Hauquier, Marie- Paule Aerbeydt, Peter Orens,
Ruben Mangelschots, Wendy Remans, Roger Philtjens (secretaris).
Verontschuldigd: Debby Braekers, Jozef Goris, Jim Broux.
Uitgenodigd: Annette Palmers en Danny Poelmans; aanwezig. Yuri Alders aanwezig voor
punt 3. Filip Noé (uitgenodigde gast ivm mobiliteit Zandstraat).
Voorzitter vraagt toelating om de volledige vergadering via teams op te nemen. Geen
bezwaren deelnemers.
1. Vorig verslag goedgekeurd.
Dorpsraad december 2020 werd een open dorpsraad met extra ‘enquête wat met de
kerk van Bolderberg toekomst?’.
Er zijn 28 antwoorden bij de open dorpsraad december2020/januari 2021 binnen
gekomen na posting papieren versie in alle brievenbussen van Bolderberg door de
dorpsraad; al deze gegevens werden overgemaakt aan de gemeente en deze
personen hebben allemaal persoonlijk een antwoord gekregen van de gemeente met
kopie aan dorpsraad. Hoofdbrok opmerkingen ging over mobiliteit Bolderberg.
Er zijn 60 antwoorden binnen gekomen voor de enquête herbestemming van de kerk
op termijn, die werden overgemaakt aan het kerkbestuur. Deze instanties zullen dit
ten gepaste tijd verder behandelen en bespreken. Ons standpunt als dorpsraad
zullen we eerst altijd afstemmen met het bestuur kerkfabriek Bolderberg.
2. Het kasverslag werd goedgekeurd. Gemeentelijke jaarlijkse subsidie gestort.
3. Yuri Alders (mobiliteitsambtenaar lokaal bestuur) overliep de stand van zaken
betreffende het participatietraject in de bloemenwijk, Zandstraat en Sint Jobstraat.
Participatietraject bloemenwijk: er zal binnen 2 maanden een derde
participatieronde worden belegd, die gezien de covid-maatregelen online zal
doorgaan. Hier zullen ook de ontwerpen voor de fietsoversteekplaatsen in de
Zandstraat worden gepresenteerd. Deze zijn intussen door de projectstuurgroep
goedgekeurd, het is enkel nog wachten op de officiële nota. In deze plannen zijn ook
fietspaden voor de Zandstraat in zijn geheel uitgewerkt en met Zonhoven afgestemd
qua aansluiting. De uitvoering zal gefaseerd verlopen ifv de ter beschikking staande
budgetten. De oversteekplaatsen zijn gebudgetteerd in deze legislatuur en worden
weldra aanbesteed.

1

St-Jobstraat: vanuit gemeente maximale push bij AWV om een dossier voor de SintJobstraat op te starten, incl aansluiting met Zandstraat en fietsoversteekplaats t.h.v.
Cabienstraat/Heidestraat.
Trajectcontrole St Jobstraat vanaf Zandstraat tot rotonde over brug in Stokrooie
wordt momenteel geïnstalleerd door de Vlaamse Overheid. De snelheid zal 70 km/u
per uur zijn, ook tussen Zandstraat-Heidestraat. Eventueel wordt dit gedeelte later
terug naar 50 km/u gebracht indien wettelijk mogelijk voor een trajectcontrole.
Fietsroutekaart: de gemeente werkt ism enkele partners (Mobiel 21, politie,
fietsersbond, jeugd- en sportverenigingen) aan een gemeentelijke fietsroutekaart.
Hier zullen ook de schoolroutes in Bolderberg zijn opgenomen. De lancering wordt
verwacht in deze zomer, met later ook een aanduiding van deze routes in het
straatbeeld.
4. Werkgroep evenementen: Ludo Steemans zal voorlopig deze werkgroep trekken.
‘Rondje bestuur voorzien voor 22 mei 2021 gaat niet door na melding schepen Dirk
Schops. Stelt voor dit naar een latere datum op het jaar in te plannen.
Voorstel om een lichtevenement te organiseren op Bovy in samenspraak met de
BHV, De winning en dienst toerisme. Werkgroep wordt hiervoor samengeroepen
online.
5. De ruggen aan de afslag Zandstraat werden recht gelegd maar het schilderen is nog
niet gebeurd, Gijs zal terug contact opgenomen worden bij AWV.
6. Werkgroep wonen en bouwen: Peter meldt tot 15-02 geen nieuwe ingediende
projecten voor Bolderberg.
Er zijn meldingen binnengekomen van zwaar vrachtverkeer op de rotonde bij
bouwwerken aan het begin van de Galgeneinde van achteruitrijdende vrachtwagens
op de rotonde. Dit is een gevaar voor de voetgangers en fietsende schoolkinderen.
Hier best voor te stellen om tussen 8.00 uur tot 9.00 uur en 15.00 en 16.00 uur geen
groot vrachtverkeer toe te laten in het begin van de Galgeneinde. De gemeente kan
hiervoor misschien contact opnemen met de aannemer in samenspraak met de
politie en de dorpsraad.
7. Werkgroep mobiliteit: zie punt 3 ivm mobiliteit. Er is ook weer een melding
binnengekomen dat het fietspad en een gedeelte van de Sint Jobstraat weer onder
water stond tegenover La Passione. Dit probleem is al meermaals aan AWV
meegedeeld maar zonder gehoor. Er zal terug contact worden genomen met AWV. Er
werd voorgesteld om bij de volgende wateroverlast massaal foto’s te nemen en deze
door te sturen naar de dorpsraad.
8. Denkcel toekomst: vorige week online besproken met voorzitter op basis van
opgesteld vragenframe. Voorzitter vraagt Ruben deze denkcel terug te activeren en
hiermee aan de slag te gaan (voorlopig online).
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9. Onthaalpunt Bolderberg op domein Bovy: onlinemeeting geweest 22 februari ll en
wat in de pers verschijnt. Veelbelovend project meerwaarde voor Bolderberg. De
uitvoeringen zullen zeer vermoedelijk starten in 2023.
10. De mobilhomes op Bovy houden zich voorlopig redelijk goed aan de gemaakte
afspraken. Geen verdere problemen of klachten gemeld aan Danny.
11. Trage wegen: dit is voorlopig wat stilgevallen en de samenwerking met de gemeente
loopt voorlopig wat stroef, zegt Louis onze vertegenwoordiger van de dorpsraad.
Wordt navraag gedaan. Verbinding Bolderberg-Boekt via de Vijverstraat? Louis meldt
dat een update dient te gebeuren voor delen wegenis.
12. Vrije basisschool Bolderberg; Annette Palmers, directrice, gaf wat uitleg over de
heropening van de Schoolstraat. Deze zal deze week nog worden heropend na
beëindiging voorlopige verhardingsstroken rijstroken (1-richtingsverkeer) na afspraak
met de wijkagent Danny. De dorpsraad dankt het gemeentebestuur voor de geboden
hulp.
Nieuwe schoolinrichting: Annette gaf ook uitleg over de stand van zaken betreffende
de bouw van de nieuwe school. De besprekingen zitten in de laatste fase voor het
indienen van de aanvraag en de hopelijke goedkeuring na de vakantie, indien dit niet
het geval zou zijn is er nog een plan B. De dorpsraad wenst het schoolbestuur alle
succes toe.
13. De eikenbomen in de Reënlaan blijven een probleem, de dorpsraad krijgt steeds
hetzelfde antwoord van de betrokken schepen: er moet eerst een groen-amtenaar
worden aangesteld en deze persoon moet de nodige onderzoeken uitvoeren. De
dorpsraad laat dit punt ook niet los tot er een oplossing komt. De bewoners worden
radeloos en hebben hun zware bedenkingen voor de volgende herfst 2021 waarbij
menige oudere bewoners niet meer bij machte zijn om voortdurend op te ruimen in
de voortuin en het slecht tot niet meer aflopen van regenwater door ophoog
geduwde afvoergoten, en beschadigingen aan wagens door vallende dorre takken.
Waarom niet dringend de bomen zwaar snoeien?
14. Jeugdhome ligt voorlopig wat stil door corona maar Jo Martens zal hieraan verder
werken en de nodige contacten leggen. Voorzitter zal René Geusen voorzitter
kerkfabriek hierover bellen om een gesprek te hebben.
15. Rondvraag: Er waren geen verdere vragen en de voorzitter sloot de vergadering af.
Voorzitter meldt dat het artikel (internetgazet) oorlog tussen Viversel en Bolderberg
geen verdere aandacht vereist. Heeft intussen met verantwoordelijke schepen
contact gehad. De overeenkomst van 08-06-2015 tussen de dorpsraden zal bij
herinrichting Terlaemenlaan up to date gemaakt worden.
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16. Voorzitter sluit deze vergadering af. Volgende vergadering (online of reëel)
Dinsdag 8 juni 2021 mogelijk online
Maandag 6 september 2021 mogelijk online
Maandag 29 november (ipv 6 december) mogelijk online
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