Dorpsraad Neerijse vzw

Bron Olivier Meers; zie: https://www.youtube.com/watch?v=O26q72jOgAE

Verslag vergadering 11 maart 2020

De vergadering van 11 maart 2020 ging door in de school de Bolster, Neerijse
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Aanwezig:
Danny Vangoidtsenhoven (burgemeester en waarnemer), Gerda Vandeplas (schepen en waarnemer),
Sonja De Keyser, Adri Depré, Patrick Platton, , Bram Craps, Guido Wyseure, Bruno Keyngnaert,
William Blomme, Pierre Van den Neucker, Koen Lefever, Carina Vercammer, Peter Hellemans
Verontschuldigd :
Philippe Vervoort (schepen en waarnemer), Bruno Stuyts, Jean-Pierre De Groodt, Koen Derom,
De voorzitter start de vergadering om 20h15 en verwelkomt de aanwezigen. De volgorde van de
agenda werd aangepast omdat burgermeester Danny Vangoidtsenhoven wegens de Corona crisis
slechts kort kan aanwezig zijn.
Nagedachtenis Jos Derom:
De vergadering houdt een minuut stilte om Jos Derom t herdenken. Jos was een zeer gewaardeerde
en actieve Neerijsenaar en vader van Koen, lid van onze dorpsraad. We bieden de familie en
nabestaanden onze innige deelneming aan.

1. Actualiteit Corona virus
Burgemeester Danny Vangoidtsenhoven licht de maatregelen toe. Er is vooral bezorgdheid voor de
risico patiënten. Een voorzorgsmaatregel is het niet mengen van leeftijdsgroepen.
De specifieke maatregelen voor de gemeente staan op de website van de gemeente:
https://www.huldenberg.be/coronavirus-bijkomende-maatregelen-voor-huldenberg
De algemene richtlijnen op: https://www.info-coronavirus.be/nl/
Er heerst veel onzekerheid met onbekende factoren. Onder andere is de incubatie tijd is goed
gekend, alsook de tijd na de ziekte om veilig te zijn voor de omgeving.

2. De Kasteel-site
Burgemeester Danny Vangoidtsenhoven geeft verdere toelichting op de plannen in voorbereiding.
De circulatie op de Prins De Bethunelaan, de Lindenhoflaan en de Kapelweg dienen grondig bekeken
te worden met aandacht voor de toegang door oa. de afvalophaling. De “voorlopige” oplossing met
porfier op de Prins de Bethunelaan is goed voor fietsers en wandelaars maar is niet geschikt voor
voertuigen, vandaar de knip halverwege.

2

Moeilijk punt zijn de dreven met kerselaars. Ze dateren uit 1958 en zijn in zeer slechte toestand.
Herbeplanten met kerselaars, die daarenboven eerder exotisch zijn, zou 400 000€ kosten. De
jaarlijkse bloei van de kerselaars heeft ondertussen wijde bekendheid en het zicht op het Lindenhof,
de twee torens van onze kerk zijn van postkaart en erfgoedwaarde.
Een infoavond en een participatie-traject voor Neerijse wordt voor gesteld.

3. Bestemming Bib gebouw te Neerijse.
De verhuis van de Bib naar Huldenberg centrum is ondertussen voorzien voor het einde van 2020. Bij
een eerste nazicht blijkt het dak en de ramen in slechte staat te zien. Maar er zou geen
veiligheidsrisico zijn. Renovatie is wellicht moeilijk omdat het oude gebouw niet zo gemakkelijk kan
verbeterd worden, waarbij aan de huidige energetische normen kan voldaan worden.
Het is wenselijk dat de Bib zou kunnen ingeschakeld worden als een vergaderlokaal. Dit zou de druk
op de Wijngaerd zaal verminderen en vele kleinschalige activiteiten hebben geen grote zaal nodig.

4. Overzicht van de activiteiten
De dorpsraad Neerijse heeft nu een waaier van activiteiten. Aan de winterwandeling, de
kerstboomverbranding, de zwerfvuilactie werd een Couyon avond toegevoegd. Nereis Kermes volgt
reeds enkele jaren het hoogtepunt van onze activiteiten met een quiz op vrijdag, optredens op
zaterdag en een familiedag op zondag. Op die wijze wordt actief bijgedragen tot de doelstellingen
van onze actieve dorpsraad. Ook is er een goede samenwerking met FAST en andere lokale
verenigingen.

5. Goedkeuring verslag
Het vorige verslag wordt goedgekeurd.

6. Weide achter de school
Gevraagd wordt de volledige weide te maaien, inclusief het gedeelte rond de brandweg.

7. Bocht rond de woning van Peggy Nijs en de staat van het Schaveike
De woning op de hoek werd terug aangereden door een vrachtwagen. Ook is een grote put aan de
woning van Guy Vanoppen. De onderkant van het voetpad het Schaveike is nu in zeer slechte staat
door constructie van de woning in de Schaveistraat naast het Schaveike.

8. Financieel
De rekeningen zijn van Crelan naar KBC overgezet. Er zijn nu specifieke rekeningen zoals voor Nereis
Kermes. Dit laat toe de kosten en inkomsten beter te beheersen.

9. Zwerfvuil actie 2020
Alles materiaal is geboekt. Afspraak op 21 maart om 14h00 aan het brugje over de IJse van de
Kamstraat.

10.

Dorpsbelangen

De vereniging Dorpsbelangen vzw nodigt vertegenwoordigers uit van de dorpsraden in HeusdenZolder op 21 maart.
[nota: de vergadering is ondertussen afgelast]
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11.

Interne werking

Het dagelijks bestuur heeft op 13 februari vergaderd ten huize van Bram. Diverse punten werden
besproken ter voorbereiding van deze vergadering. Met name: Financiën en boekhouding,
Samenwerking met sub-comités: Winterwandeling - Kerstboom - Neires Kermes, Financiële
overeenkomst met VZW Fast, Agenda AV 2020, Projecten : Bibliotheek – Kasteelsite, mogelijke
bevolkingsrondvraag / referendum ivm toekomst Neerijse, Interne werking Dorpsraad : nieuwe
leden, verkiesbaarheid DB, etc....

12.

Participatie met de gemeente Huldenberg

De dorpsraden zijn expliciet opgenomen in de participatie. William, Patrick en Guido hebben actief
deelgenomen aan de discussies. Naast de verplichte adviesraden is discussie over mogelijkse nieuwe
gemeentelijke adviesraden. Daar vele adviesraden dezelfde personen bevatten is nogal wat te
zeggen om te streven naar minder raden maar met integratie van overlappende bevoegdheden.

13.

Varia

13.1 Boomcharter
De vraag wordt gesteld of dat de gemeente actief deelneemt aan het boomcharter en de nieuwe
(dikwijls private) aanplantingen kunnen opgenomen worden.
13.2 Gebruik van de vroegere Bib als polyvalente ruimte
Er is de vraag ( zie ook hierboven) om de vroeger bib als een kleiner vergaderlokaal te kunnen
gebruiken. Hoogst waarschijnlijk zal de gemeente deze ruimte opnemen in het aanbod.
13.3 Niewe website gemeente Huldenberg
De nieuwe website is uiterst kort over participatie en vermeldt: “Deze pagina is volop in opbouw en
wordt de komende weken verder aangevuld”. We hopen dat de dorpsraden eerstdaags zullen
opgenomen worden met voldoende informatie.
13.4 Ontslag lid
Jean-Pierre De Groodt biedt zijn ontslag aan als lid van de dorpsraad maar zal actief blijven
meewerken aan de diverse activiteiten. We danken Jean-Pierre voor 10 jaar inzet in onze raad en als
lid van het dagelijks bestuur.
13.5 Appreciatie vanuit de gemeente Huldenberg voor de dorpsraad Neerijse
Schepen Gerda Vandeplas drukt haar appreciatie uit voor de nu iets meer dan 10 jaar constructieve
interactie met het college van burgemeester en schepen. .
13.6. Jan Vranckx straat als sluipweg
Er wordt gemeld dat er nogal wat bestuurder de Jan Vranckxstraat als een sluipweg gebruiken.
Gezien de beperkte breedte van de weg leidt dit regelmatig tot conflicten en gevaarlijke situatie.
13.7 Voetpad van de Puystra(a)t(en) naar Neerijse centrum
Appreciatie wordt uitgedrukt voor het verbeteren van de bushalte aan de kapel maar er blijven toch
nog vele stroken zonder voetpad over.
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13.8 Afwerken IJsepad
De technische diensten van de gemeente hebben het IJsepad aangepakt vanaf de Beekstraat tot aan
Berthelsheide (in Loonbeek). Echter is het gedeelte tussen de Kamstraat en de Loonbeek (beek uit de
Ganzemanstraat en ook de grens met Loonbeek) niet afgewerkt. Volgens de schepen probeert men
een strikt schema aan te houden om 14 dagen per deelgemeente te werken. Bij de volgende beurt
voor Neerijse wordt het afgewerkt.

Data voor 2020
Data voor de AV’s van dit jaar zijn.
•
•

11 maart 2020 (deze vergadering)
22 mei 2020

[nota: spijtig genoeg ondertussen afgelast]
•
•

9 september 2020
16 december 2020

Belangrijke data zijn:
•

de 11de Neires Kermes op 8, 9

en 10 mei 2020 ,

[nota: spijtig genoeg ondertussen afgelast]
•
•
•

de kerstboomverbranding op 11 januari 2020 (reeds plaatsgevonden),
de winterwandeling op 25 januari 2020 (reeds plaatsgevonden),
de zwerfvuilactie op 21 maart 2020.

[nota: spijtig genoeg ondertussen afgelast]

Vergadering werd afgesloten om 22h30.

Voorlopig Verslag voorgelegd aan AV + DB.
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