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Dorpsraad donderdag 05.02.2015
Aanwezig : Jef Durnez, Marc Bellinx, Rudi Steenbergs, Steven Houben, Erik Tielens, Daniel Tielens,
Roger Ramaekers
Verontschuldigd : Germaine Durnez, Jean-Marie Driesen, Eddy Schepers, Ludo Vanherle
Agenda:
1. De statuten moesten herzien worden voor de gemeente. Dus deze moeten weer ondertekend
worden en terugbezorgd worden aan Eddy Cuppens.
2. De Website Berkenbos.be.
Steven
heeft de wachtwoorden van deze oude Website gekregen van Marcel Kumpen. Steven heeft deze
site helemaal opgezuiverd en een oproep gedaan voor medewerkers. Steven gaat Rudi Coomans
contacteren om meer gegevens binnen te krijgen. Het moet iets worden wat iedereen kan
raadplegen. Het verslag van de dorpsraad zou hier ook op kunnen verschijnen + de uitnodigingen
voor een algemene dorpsraad.
3. Voor de nieuwjaarsreceptie van 2016 zullen we een tentje toegewezen krijgen. We moeten alleen
maar de burgers bedienen met wat ons dat jaar wordt toegewezen.
4. Tennis en sporthal: Aan parking van de tennis worden ’s avonds vermoedelijk drugs gedeald.
Onder het afdak staan ze wel droog en uit de wind maar er wordt ook veel vernield en afval achter
gelaten. Aan de parking van Ons Huis en deze van de Helzold wordt hetzelfde vastgesteld. Er liggen
lege verpakkingen en soms zelfs gebruikte spuiten. Dit is ook een buurt waar kleinere kinderen
doorkomen. Kan hier iets aan gedaan worden door de politie of onze wijkagent???? Deze dingen
zouden we eigenlijk niet mogen toelaten of gedogen.
5. Sluikstorten: Aan de Helzold, het bosje tegenover de kerk, aan de watertoren, langs het spoor op
de mountainbikeroute. Kan de wijkagent hier niet meer controle uitvoeren en deze dingen laten
verwijderen door de gemeente????? Door de glascontainers te verplaatsen naar het SintBarbaraplein is er wel veel minder afval rond deze containers. Dat is toch zeker een verbetering ook
omdat hier meer sociale controle is door de buurtbewoners.
6. Sporthal Berkenbos: De dienstverlening in het begin verliep soms wat stroef. Een basketmatch
moest uitgesteld worden door problemen met de verlichting. Omdat er niemand was om het licht
aan te doen en niemand van de basket het licht zelf kon aan doen is de wedstrijd niet kunnen
doorgaan. Buiten dit feit zijn er geen klachten. We volgen de werking verder op.
7. De Halstraat: Elk punt is nu uitgetekend met telkens voorstellen tot verbetering, zoals een
verhoogd kruispunt aan de Nieuwe Dijk. De Halstraat is ingekleurd als een type 2 voor 2 baanvakken
met fietspaden. Budgettair zal het zeker lang duren om dit in orde te brengen. De gemeente wil
intussen met een betaalbaar alternatief komen. Enkele voorbeelden: versmallingen of flessenhalzen,
fietssuggestiestroken, een betere aanduiding aan de Singelstraat en een aanduiding voor de fietsers
naar het college aan het rattenpaadje. Elk kruispunt krijgt een betere signalisatie. Eventueel een
andere kleur van het wegdek. Op 2 maart is hierover een vergadering op de gemeente. Steven volgt
dit verder op.
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8. De volksraadpleging gaan we doen in het najaar met meer gegevens over de werken aan de
Halstraat en het Sint Franciscuscollege
Volgende vergadering : donderdag 2 april 2015 om 19u30.
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