Dorpsraad Berkenbos: verslag vergadering donderdag 24.08.2017
Aanw.: Erik Tielens, Rudi Steenberghs, Jef Durnez, Jean-Marie Driesen, ,Rob Huysmans, Steven
Houben, Marc Bellings, Jenny Feyen en Danny Tielens.
Punten melden aan de gemeente:
Halstraat:
Na de werken zijn er nog putten in het wegdek.
- De fietsstrook ter hoogte van nr 91 en 93;
- De aansluiting met de nieuwe dijk;
- De verkeersremmer ter hoogte van de St.-Antoniusstraat;
- Een groot aantal riooldeksels zitten volledig onder de bestrijkingslaag;
- Een deftige en bruikbare omleiding tijdens de werken had beter gekund.
Meer controle op drugs aan de verhandelpunten van Ons Huis, Helzold, Mijnwerkersstraat…
Inbraak en vandalisme aan scholen, jeugdlokalen en horecazaken op de Lindeman.
De toestand van het wegdek van de P. Paquaylaan tussen de St.Maartenlaan en Grauwzustersstraat
is aan vervangging toe. De klinkers van het fietspad in deze straat is door het werfverkeer niet meer
in zo goede staat.
Verder zetten van de acties tegen straatracers.
Controles tegen sluikstorten verhogen. De dorpsraden op de hoogte brengen van de resultaten van
deze controles met de overlastcamera’s.
De Koolmijnlaan ter hoogte van de cité: Lossende vrachtwagens tijdens de piekuren en afspraken
maken met de handelaren voor het plaatsen van terrassen, goederen op het voetpad.
Zo snel mogelijk een gérant vinden voor de sporthal.
Gerichte controles bij de begin en eindtijden van de school aan alle scholen van Berkenbos.
Suite van de laatste mijn op 7 oktober:
Helpers voor de toog:
11u : Jef, Marc, Rob en Rudy
14u : Jef, Marc, Rob en Rudy
17u : Jean-Marie, Erik, Jenny en Danny
20u : Jean-Marie, Erik, Jenny en Danny
Berkenbos leeft:
Er zijn 16 ploegen ingeschreven voor het tornooi.
We spelen in poules van 4 x 4. Erik werkt dit uit.
De dorpsraad zorgt voor 2 gemengde drankkorven van ongeveer € 25 per stuk.
Voor het opbouwen komen Rudy, Jef, Erik en Danny helpen.
Erik zorgt voor een megafoon.
We gaan op deze activiteit ook rondhoren wat van ons als dorpsraad verder verwacht wordt.
Deze raadpleging beschouwen we als onze jaarlijkse infovergadering
Open dorpsraad:
Zie eveneens vorig punt.
We gaan dit doen in maart volgend jaar omdat er dan verkiezingen zijn en de mensen hun vragen
rechtstreeks kunnen stellen aan de betrokken personen. Omdat we voorlopig praktisch geen

werkpunten hebben kunnen we de mensen moeilijk samen laten komen, dan krijgen we volgende
keer misschien niemand meer.
Varia:
Aan het pad dat aan het containerpark vertrekt staat in de eerste draai een ferme plas water richting
Gasthuisstraat.
Parkeerproblemen aan de grauwe steen : dubbele volle lijn en toch parkeren.
Halstraat : de auto’s staan op de fietsstrook geparkeerd.
Volgende vergadering: donderdag 12 oktober om 20 u.

