Dorpsraad Berkenbos: verslag vergadering donderdag 12.04.2018
Aanw.: Erik Tielens, Rudi Steenberghs, Jean-Marie Driesen, Steven Houben, Rob Huysmans, Jenny
Feyen en Danny Tielens.
Volksvergadering woensdag 13.06.2018:
Gezien de nieuwe handelszone aan de Brugstraat geen gemeentelijk maar een privé project is
moeten we met de bouwheer afspreken om een voorstelling van dit project te doen.
De mogelijke onderwerpen die we kunnen behandelen:
- Nieuw winkelcentrum schansstraat.
- Wegenwerken in de St.-Maartenlaan en Weg naar de Grauwesteen.
- BIN : faceboekgroep in HZ
- Stille wegen: financieel verslag
- Berkenbos leeft : vikingKub tornooi
- Limburg.Net
Over enkele onderwerpen zou het goed zijn als we iemand konden vinden van de gemeente om links
en rechts wat nauwer toe te lichten.
Erik gaat een flyer maken die we dan samen in de bussen van Berkenbos gaan steken.
Donderdag 17 mei om 19u30 verdeling van de flyers bij Erik thuis.
Erik vraagt het stratenplan aan de mensen van “Berkenbos Leeft” voor de stratenverdeling en het
aantal te drukken flyers.
Dubbele riolering weg naar de grauwe steen:
Over de werken aan de grauwe steen waren er nogal wat klachten i.v.m.:
- De aansluiting (€ 600)
Aan de achterzijde van de garages van de wijk gaan de Kantonnale de voetpaden
vernieuwen, de gemeente gaat vragen om te wachten tot volgend jaar om deze werken uit
te voeren om te voorkomen dat alles na de rioleringswerken moet herdaan worden.
De omschakelkosten op de privé eigendom voor gescheiden riolering wordt gesubsidieerd door de
gemeente.
Vuilnisbakken in Berkenbos:
Soms zijn deze plaatsen verzamelpunten voor de mensen die de straten schoon houden en zwerfvuil
verzamelen. Deze worden dan hier geplaatst tot de gemeente die komt ophalen.
Straatborrel Halstraat:
Tijdens de gesprekken daar kwamen volgende items naar voren:
- Het Rode Kruisgebouw zou een andere bestemming krijgen???
- De hondenweide aan de terril: De gaten in de omheining zijn zo groot dat een kleine hond er
zo door kan. Een herstelling hier en daar is aan de orde.
- De helderbeek is slecht onderhouden vanaf de Nieuwe Dijk naar de bron toe. Het water staat
er ook opmerkelijk hoog. Moeten we hiervoor het Schulensbroek contacteren of de
gemeente????
Erik neemt contact op met de gemeente.
Volgende samenkomst voor de volksvergadering: donderdag 17 mei 18.

