Verslag dorpsraad Bolderberg maandag 6 september 2021.
Aanwezig: Ludo Steemans (voorzitter), Carlos Ceulemans, Louis Hauquier, Marie Paule Aerbeydt, Inge
Plessers, Ruben Mangelschots, Jeroen Myny, Debby Braekers, Roger Philtjens (secretaris).
Gast: Annette Palmers, Jonas Slaats (Kluis)
Verontschuldigd: Gijs Dayers, Jim Broux, Katrien Vanoevelen, Karine Windmolders, Daisy Verdonck,
Peter Orens, Jo Martens, Wendy Remans,
1

Dhr. Jonas Slaats, de huidige kluisbewoner op uitnodiging dorpsraad, gaf een mooie
uiteenzetting hoe het is om te wonen op de Kluis en wat zijn gedrevenheid is om daar te
mogen wonen samen met zijn vrouw, hij en zijn vrouw komen er tot rust. Jonas staat in het
onderwijs in Antwerpen en schrijft in zijn vrije tijd boeken. Hij vond het mooi dat er indertijd
gekozen is voor deze optie van stilte en niet voor het commerciële. Wij danken Jonas voor de
mooie uitleg. Afspraak is om Jonas is 1 keer per jaar uit te nodigen.

2

Het verslag van 08-06-2021 werd goedgekeurd door de vergadering.

3

Het kasverslag werd getoond, medegedeeld en goed bevonden door de vergadering.
De dorpsraad bedankt Francis Holsteyns voor het mooie logo dat hij ontwierp voor onze
dorpsraad, daarom werd hem een geschenk aangeboden door de dorpsraad volgens
vroegere afspraak.

4

1

Werkgroep evenementen
• Zaterdag 25 september om 15.00 uur heeft de inhuldiging plaats van het zusterkensplein
voor de genodigden.
• Het rondje bestuur schuift op naar 2022. Verder af te spreken met schepen en dienst
toerisme.
• Op zondag 3 oktober trekt de dorpsraad rond met de Bolderkar en zal op verschillende
plaatsen halthouden om de aanwezigen één van de Bolderbergse bieren aan te bieden of
een frisdrank, dit in samenwerking met BHV. Later meer hierover op
www.bolderberg.be.
• De fotozoektocht loopt tot einde september, en de eerste prijzen zijn al uitgereikt.
Vervolg tot 3 oktober en restant prijzen uitreiken. Hartelijk dank aan de 2 jeugdige
meisjes en Daisy Verdonck die dit alles zelf hebben in elkaar gestoken; een dikke
proficiat.
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5

Werkgroep wonen & bouwen:
• Lopende projecten in uitvoering. Geen nieuwe ingediende projecten dienst ruimtelijke
ordening.
• Het Wijergebied zit in de eindfase, er zal binnenkort hopelijk de goedkeuring krijgen om “
VLAAMS LANDSCHAPSPARK TE WORDEN “. Als dorpsraad willen we daar ons steentje toe
bijdragen afgesproken na een webinar-sessie met verantwoordelijken project dd 30-082021.
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Werkgroep mobiliteit:
• De biggen ruggen langs de Sint Jobstraat hebben een nieuwe kleur gekregen en zijn nu
weer goed zichtbaar voor de fietsers.
• De gevraagde werken Zandstraat aansluitend op de Sint Jobstraat zit in de
behandelingsfase en zal verder uitgewerkt worden samen met AWV en de gemeente.
Later meer hier over.
• Fietspaden langs de N729 St Jobstraat/Stokrooieweg: Gijs bericht later meer hierover.
• De fietspooling naar de school zit nog in de oproepfase en zal verder bekeken worden
waar de noden liggen. Enkele kandidaten maar niks concreet.
• Wat de verlichting fietspad achterzijde Bovy betreft: tennis richting vroegere
geitenboerderij en zo naar de Galgeneinde, zit in een gespreksfase bij de gemeente
welke verlichting men hier kan plaatsen die voldoet aan de voorgeschreven voorwaarden
voor dit gebied.
• Wat met de visvijver in de Vrunstraat? De gemeente heeft van de vorige uitbaters tot op
heden nog geen opzegging tot stopzetting van hun activiteiten ontvangen. Als dorpsraad
nemen we geen verdere acties.
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Toekomst Bolderberg:
Ruben en Jo hebben voorlopig ontslag genomen uit de werkgroepen: Toekomst Bolderberg
om te druk met hun beroepsbezigheden, maar ze blijven bij de dorpsraad.
De dorpsraad streeft voor het behoud van het natuurgebied, vijvergebied, visvijvers,
speelbos, Bovy zoals het nu is en wordt uitgebaat.
Behoud van de Sporthal ook na 2026 en het vernieuwen van het dak van de sporthal voor
2026.
Er is vraag om rustbanken te plaatsen in de woonwijken waar er nog geen staan, zodat de
mensen er een babbeltje kunnen doen met hun buurt.
De Bolderbergbeek wordt jaarlijks onderhouden maar blijkbaar niet overal: wat is daarvoor
het probleem?
De mobilhomeparking op Bovy wordt drukbezocht en er zijn voor het ogenblik weinig
klachten. De dorpsraad dankt de gemeente omdat ze meermaals per week de vuilbakken
komen ledigen. De dorpsraad vraagt aan de gemeente of het op termijn niet mogelijk is om
ondergrondse containers te plaatsen zodat er minder kans is op zwerfvuil en geeft ook een
proper aanzien. Lees meer hierover het uitgebreid verslag van Carlo, zie bijvoegsel.
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De huidige nieuwsbrief ‘Kluizenaer’ van onze dorpsraad werd goed bevonden en wordt goed
gelezen. Geen directe aanpassingen.
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Trage wegen: dit loopt nog altijd stroef met de communicatie en beslissingen/uitvoeringen
gemeente en de werkgroep trage wegen. Er komt toch een klein beetje schot in de zaak,
bepaalde trage wegen zullen een naambord krijgen in de toekomst.

10 De bouw van de nieuwe school zit in de eindfase voorbereidingsdossier subsidies hopen wij,
eind oktober zullen wij weten of de grootnodige subsidies worden goedgekeurd door de
overheid, de dorpsraad samen met de school hopen voor een gunstig resultaat.
11 Wat de eikenbomen betreft op de wijk: de bomen die gezond zijn blijven behouden maar
zullen op regelmatige tijdstippen een snoeibeurt krijgen.
Er werd een oproep gedaan om de oudere mensen op de wijk bij te staan bij het verwijderen
van de bladeren en de eikels, hiervoor hebben zich een aantal vrijwilligers aangeboden. Men
kan terecht bij Carlo en Inge voor meer info hierover.
12 De vraag voor een jeugdhome blijft maar het is moeilijk om een geschikte locatie te vinden.
Diegene die zich geroepen voelt mag verdere initiatieven nemen. De voorgestelde lokaties
vanuit de dorpsraad zijn slecht onthaalt.
13 Varia: er is de vraag gesteld of de verenigingen op de nieuw geplaatste schermen langs de
Sint Jobstraat ook mogen gebruik maken om hun activiteiten kenbaar te maken en wat de
kostprijs is, graag antwoord hierop van de betrokken dienst van de gemeente.
14 Varia: Op 23 oktober gaat er een bierwandeling door, aan de scoutslokalen is het vertrek
voorzien, meer hier over zie: www.bolderberg.be
15 Varia: Op 21 oktober gaat er een infovergadering door in de Witte Zaal van 14.00 uur tot
15.00 uur over het hoplr programma. Er wordt een grondige uitleg gegeven hoe het moet
geïnstalleerd worden enz. Dit is een programma waarmee je gemakkelijk kan communiceren
met je kinderen en vrienden, zeker een aanrader. Zie website www.bolderberg.be
16 Er stelt zich een probleem met de randbegroeiing in de Waterlozenstraat. Er is slecht zicht
voor het opkomend verkeer en zeer onveilig, Ludo neemt contact op met de betrokken
dienst van de gemeente.
17 Voorstel voorzitter om: samenkomst dorpsraad met partners. Werkgroep evenementen doet
voorstel.
18 Volgende dorpsraad op maandag 29 november 2021 om 20.00 uur.
Verslag Ludo en Roger.
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