Dorpsraad Berkenbos: verslag vergadering donderdag 06.12.2018
Aanwezigen: Erik Tielens, Marc Bellinkx, Ria Feyen, Jenny Feyen, Philippe De Pauw, Jef Durnez, Rudi
Steenberghs, Mathieu Kelchtermans, Steven Houben
Verontschuldigden: Jean-Marie Driesen, Rob Huysmans, Danny Tielens.
Nieuwjaarsdrink gemeente Heusden-Zolder:
Naar jaarlijkse gewoonte baat onze dorpsraad een standje uit tijdens de Nieuwjaarsdrink van de
gemeente Heusden-Zolder. Dit gaar door aan het gemeentehuis op zaterdag 5 januari van 19u tot
22u.
Herziening statuten dorpsraad Berkenbos:
Sinds de start van onze dorpsraad zijn er leden gestopt en zijn er leden bijgekomen. Op de volgende
vergadering gaan de statuten herzien worden en kunnen de nieuwe leden kiezen om ook een
mandaat op te nemen als bestuurslid
Sandwichpanelen:
De dorpsraad gaat kijken om sandwichpanelen aan te kopen zodat we nog meer en nog beter
kunnen communiceren met onze dorpsgenoten. Het bord zal geplaats worden ter hoogte van Ons
Huis als we toestemming krijgen
Wijkagent(en)
Voor de dorpsgenoten is het niet helemaal duidelijk wie nu eigenlijk onze wijkagent is. Afhankelijk
van je woonplaats is dit Kris Beerten (Berkenbos) of Jan Castro (Hal, Lindeman)
Kris Beerten zal trachten bij de volgende vergadering aanwezig te zijn.
Kleuterhof
De Erkende Huisvestingsmaatschappij ‘Vooruitzien’ bouwt in de Kleuterweg 12 woningen en 4
appartementen. Omdat er nu soms spookgereden wordt in de Kleuterweg, is de dorpsraad bezorgt
dat dit probleem toeneemt. De nieuwe woonzone zal ook zorgen voor een toenemende
verkeersdrukte op de Koolmijnlaan gezien dit de enige toegangsstraat tot de Kleuterweg is.
Trage wegen
De trage weg aan de scoutslokalen is volledig onderbroken. Dit zou niet mogen omdat het
wandelpad officieel erkend is. De dorpsraad zal Zoë Van Geel, vzw Trage wegen, contacteren met de
vraag om in gesprek te gaan met de eigenaar(s).
Aan de trage weg in Halveld zijn nog geen verbeteringswerken uitgevoerd. De dorpsraad gaat dit nog
eens bespreken met het gemeentebestuur.
Oude meisjesschool
De oude meisjesschool is volledig afgebroken. Voorlopig is er geen nieuwe bestemming voor de vrij
gekomen ruimte die ingekleurd staat als ‘zone van algemeen nut’. Zodra er nieuwe plannen zijn, zal
de Dorpsraad dit van dichtbij opvolgen.

De Halstraat
De eerste fase van de verbeterginswerken aan de Halstraat is afgerond. Het is nog niet duidelijk
wanneer de tweede fase gestart wordt.
Het Rode Kruis gebouw
De gemeente Heusden-Zolder heeft het Rode Kruisgebouw weer in eigen beheer genomen en ze
gaan de nodige verbouwingswerken uitvoeren. Het nieuwe gebouw zal “Huis van het Kind”’
genoemd worden omdat er naast het Rode Kruis ook plaats zal zijn voor Kind & Gezin, Kind en taal,
CLB en het Medisch Schooltoezicht.
Rioolputten
De rioolputten van de Nieuwe Dijk zitten regelmatig vol met modder. Vroeger werden de rioolputten
op regelmatige tijdstippen leeggemaakt, nu is dit pas na een probleemmelding of volgens jaarlijkse
planning. De Dorpsraad gaat aan de gemeente vragen of het mogelijk is om terug op regelmatige
basis al de rioolputten tijdig te reinigen.
Stoepparkeren in de Pastoor Paquaylaan
Dagelijks wordt op de stoep geparkeerd in de Pastoor Paquaylaan. Ondanks de vele meldingen
neemt de politie geen acties. De Dorpsraad gaat dit probleem extra melden bij betrokken diensten.
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 7 februari om 20u in ‘Ons Huis’

