Dorpsraad Neerijse vzw

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

Verslag vergadering 16 September 2020

De vergadering van 16 september 2020 ging door in de Zaal Ten Weyngaerd, Neerijse
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Aanwezig:
Danny Vangoidtsenhoven (burgemeester en waarnemer), Sonja De Keyser, Adri Depré, Dirk Aerts,
Patrick Platton, , Bram Craps, Guido Wyseure, Bruno Keyngnaert, Koen Derom,William Blomme,
Pierre Van den Neucker, Koen Lefever, Carina Vercammer, Peter Hellemans.
Tom Vanhoren, participatie ambtenaar gedurende de discussie over participatie in de gemeente
Verontschuldigd :
Philippe Vervoort (schepen en waarnemer),
De voorzitter start de vergadering om 20h11 en verwelkomt de aanwezigen. Als eerst punt van de
agenda werd het nieuwe participatie reglement van de gemeente toegelicht en besproken.

1. Nieuw participatiereglement gemeente Huldenberg
Tom Vanhoren, participatie ambtenaar licht de het nieuwe reglement toe. Dit werd opgesteld in
samenwerking met een groep vrijwilligers, waarbij er een relatief grote aanwezigheid was vanuit de
Dorpsraad Neerijse. Het reglement werd dan goed gekeurd door de gemeenteraad en wordt nu
geïmplementeerd. Er zijn verplichte adviesraden en die blijven bestaan. Daarnaast zijn er “paraadt”raden, zoals de Dorpsraad Neerijse. Zie https://www.huldenberg.be/participatie waaronder andere
het Paraadt Participatiereglement kan geraadpleegd worden. De Dorpsraad Neerijse zou zich
moeten confirmeren met dit reglement. Dit betekent oa. openbaarheid van vergadering, verslag en
kennisgeving. Er wordt vanuit de vergadering opgemerkt dat dit reeds vanaf het begin van de
Dorpsraad volledig in de geest van het nieuwe reglement gebeurd is. Zo zijn alle verslagen, inclusief
de voorlopige, vanaf het eerste verslag openbaar. Ook is er altijd vanuit de dorpsraad goede
communicatie geweest naar de gemeente. Niet-leden werden op verzoek toegelaten om een
problematiek toe te lichten.
De Dorpsraad Neerijse een vzw met recente statuten, die vastgelegd zijn. Deze statuten werden
volledig in consultatie met het gemeentebestuur opgesteld. Die statuten aanpassen vergt een
wettelijke procedure en ze zijn zeker ook niet in tegenspraak met het nieuwe reglement.
Desgevallend kan een “memorandum van overeenstemming” opgesteld worden indien nodig.
Er wordt vanuit de vergadering ook opgemerkt dat er nu niets terug te vinden is over de Dorpsraad
Neerijse op de nieuwe website van de gemeente.

2. Goedkeuring verslag
Het vorige verslag wordt goedgekeurd.
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3. Financieel verslag
Door de COVID waren er geen activiteiten mogelijk na onze kerstboom verbranding. Ondertussen is
de vereffening tussen FAST en de Dorpsraad in orde. Een speciale gemeenschappelijke rekening voor
de Neires Kermes, kerstboom en couyon is ook beschikbaar zodat het boekhoudkundig eenvoudiger
wordt.
De jaarrekeningen worden in detail besproken, goedgekeurd en kunnen neergelegd worden als
onderdeel van de jaarlijkse rapportering van de VZW. Door COVID omstandigheden werd de
vergadering van mei 2020 uitgesteld.

4. De Kasteel-site
In vervolg van de vorige dorpsraad geeft Burgemeester Danny Vangoidtsenhoven verdere toelichting
op de plannen in voorbereiding.
Ook Dirk heeft de voorstellen rond de kasteelsite in opdracht van “de Baronnie Neerijse (vastgoed
ontwikkelaar van het kasteelpark)”, “de gemeente Huldenberg” en de “Vrienden van Meerdaalwoud
en Heverleebos (beheerders van de Doode bemde)” door genomen. Er zijn heelwat moeilijke punten.
-

Het probleem van het parkeren. Zeer veel wagens parkeren voor en rond het kasteel. Zeker
onder COVID wordt meer gewandeld. Meestal komt men met de wagen tot Neerijse. Dikwijls
is er te weinig plaats en parkeert men in de Elsenstraat en de Eygenstraat.
- Het verkeer naar en van deze parkeerplaatsen verloopt zeer chaotisch.
- De mooie Puy kapel is eigendom van een klooster en heeft nauwelijks een functie.
- De wegen zoals de verbinding naar de Eygenstraat zijn in slechte staat.
- De Japanse kerselaars, met het jaarlijkse bloei, zijn in zeer slechte staat.
Er wordt voorgesteld een werkgroep op te richten onder de leiding van Dirk om dit verder te
bestuderen.
Een infoavond en een participatie-traject voor Neerijse wordt voor gesteld.

5. 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.

6. Pastorij
De huidige pastorij is een “bungalow” met een vrij grote tuin tussen de woningen van de Dorpstraat
en de vroegere geklasseerde pastorij. Er is ook een grote bergruimte. Het gebouw heeft nu relatief
weinig functie en wordt vooral gebruikt voor parochie aangelegenheden.

7. Mooimakers
Er is een algemene zwerfvuil actie in oktober. Dorpsraad heeft reeds meerdere jaren een
zwerfvuilactie in de lente. De dorpsraad beslist om zaterdag 3 oktober om 13 uur te starten op de
IJse brug over de Kamstraat. Het gereedschap zal geleend worden bij de gemeente.
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8. Geplande activiteiten
De Coyon avond kan onder de huidige omstandigheden niet doorgaan.
De kerstboomverbranding blijft onzeker maar is nu ook moeilijk te plannen.
Voor de winterwandeling was de streek rond Brugge geselecteerd maar eventueel zoeken we een
dichtbij alternatief.

9. Varia
9.1 Bomen aanplanten
William vermeldt de aanplant van bomen in het kader van het boomcharter en roept om hier aan
deel te nemen.
9.2 Kabel aan de muur in de Wijngaerd zaal
Er wordt voorgesteld om een kabel te bevestigen in de opgefriste Wijngaerd zaal. Op die wijze
kunnen posters en versiering vlot opgehangen worden zonder de muur te beschadigen.
9.3 Bloemen in Neerijse
Het zou goed zijn indien Neerijse wat meer bloemen zou hebben in het centrum.
9.4 Mosselfeest in de Bolster afgelast
Dit zal vervangen worden door een pasta afhaal maaltijd.
9.5 Kom op tegen kanker
Er zijn bloemen te koop op 26 september op het afhaalpunt Kamstraat 17. Dit ten voordele van Kom
op tegen kanker.
9.6. Water in het weggetje van de Kamstraat
Er staat veel water op de voetweg tussen de Kamstraat en de Beekstraat.
9.7.Toegankelijkheid
De toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers in het centrum van Neerijse is zeer slecht. Indien er een
trottoir is dan is ook dikwijls met variabel oppervlak en te nauw.
9.8 Gazet van Neerijse
Zou het goed zijn om de Gazet van Neerijse uit te geven?
9.9. Skaten rond de bibliotheek
In de toekomst wanneer de containers weg zijn zou de jeugd eventueel kunnen Skaten voor de oude
bibliotheek.

Data voor 2020
Data voor de AV’s van 2020.
•
•
•
•

11 maart 2020 (juist voor de lockdown)
22 mei 2020 (afgelast)
16 september 2020 (deze vergadering)
16 december 2020 [nota: spijtig genoeg ondertussen afgelast]
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Vergadering werd afgesloten om 22h30.
Verslag goedgekeurd op de AV van 6 oktober 2021.
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