Dorpsraad Neerijse vzw

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

Voorlopig verslag Algemene vergadering 06 oktober
2021
De vergadering van 06 oktober 2021 ging door in de Baron’s Brasserie, Neerijse
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Aanwezig:
Kamil Muyldermans (schepen en waarnemer), Sonja De Keyser, Adri Depré, Patrick Platton, Bram
Craps, Guido Wyseure, Bruno Keyngnaert, Koen Lefever, Carina Vercammer, Dirk Aerts en Pieter
Quaegebeur.
Verontschuldigd :
Danny Vangoidtsenhoven (burgemeester en waarnemer), Philippe Vervoort (schepen en
waarnemer), Pierre Van den Neucker, Peter Hellemans
De voorzitter start de vergadering om 20h15 en verwelkomt de aanwezigen en drukt zijn
tevredenheid uit dat we opnieuw fysiek kunnen vergaderen. De laatste vergadering was iets meer
dan een jaar geleden. Het grootste gedeelte van 2020 en 2021 had noodgedwongen geen
activiteiten. De voorzitter benadrukt dat de Dorpsraad Neerijse reeds bestaat sedert 2009 en altijd
samengewerkt heeft met de gemeente. Kamil wordt als Neerijsenaar en schepen verwelkomd op zijn
eerste dorpsraad vergadering.

1. Goedkeuring verslag
Het vorige verslag wordt goedgekeurd.

2. Wijzigingen lidmaatschap
Koen Derom heeft zijn ontslag ingediend. De vergadering bedankt Koen voor de vele jaren inzet voor
de dorpsraad en drukt hiervoor zijn appreciatie uit.
Peter Quaegebeur stelt als kandidaat lid stelt zich voor en wordt unaniem aanvaard en verwelkomd
als nieuw lid.

3. Financieel overzicht en kwijting
Na een lange periode zonder activiteiten worden de activiteiten terug opgestart. De voorzitter licht
ter memorie de relatie en samenwerking tussen FAST vzw, de Dorpsraad Neerijse VZW en het
“Feestcomité” toe alsook de aparte rekeningen en afspraken.
De penningmeester geeft een overzicht van de rekeningen. Er waren weinig activiteiten en dus
nauwelijks verrichtingen. De algemene vergadering kreeg inzage in de tabel met financiële stand van
zaken en mag getekend worden door de voorzitter en de secretaris. Dit goedgekeurde financieel
overzicht kan neergelegd worden bij de griffie en de bestuurders kunnen gekwijt worden voor de
voorbije periode.
Een onduidelijkheid is de subsidie door de gemeente. Schepen Kamil zal dit nakijken bij de gemeente.

4. Opvolging participatie van de dorpsraad in de gemeente Huldenberg.
Wellicht deels veroorzaakt door COVID leeft het gevoel dat de communicatie tussen de dorpsraad en
het gemeentebestuur niet optimaal was. Vooral het gebrek aan de regelmatige vergaderingen heeft
wellicht de feedback-lus onderbroken.
Een werkgroep van de dorpsraad heeft het plan van de kasteelsite grondig onderzocht en is ook op
het terrein de opties gaan evalueren. Dirk zat die werkgroep voor en heeft een verslag gestuurd naar
de gemeente. Hierop hebben we geen reactie ontvangen. Deze vergadering is een gelegenheid om
de draad terug op te nemen en verder op te volgen. Uit de toelichting van schepen Kamil blijkt wel
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dat enkele voorstellen die in de nota waren opgenomen intussen door de gemeente wel worden
bestudeerd, onder meer wat betreft het probleem van het parkeren. Die aanpassingen blijken ook in
de lijn te liggen van onze bekommernissen.
De verhuis van de Bib naar Huldenberg centrum is ondertussen voorzien voor het einde van 2021.
Verwijzend naar vroegere vergaderingen (en verslagen) wordt opnieuw gewezen op het nut voor
kleinschalige activiteiten, die geen grote zaal nodig hebben. De vergadering van de dorpsraad is daar
een voorbeeld van. De gemeente is een analyse aan het maken voor de renovatie.
De plotse aankondiging van het complex van sportvelden/containerpark en gemeenteloods op het
Kerkeveld heeft in Neerijse zeer veel emoties teweeggebracht. De dorpsraad kon zich ook niet achter
dit project scharen maar heeft op een koele, correcte en zo objectief mogelijke manier gehandeld
ondanks de intense druk vanuit de bewoners van Neerijse. Er blijven echter veel gemengde
gevoelens in verband met de participatie zowel bij de dorpsraad als in het algemeen bij de bewoners
van Neerijse.

5. Planning activiteiten 2021-22.
De dorpsraad Neerijse heeft doorheen meer dan 10 jaar een waaier van activiteiten ontwikkeld: de
winterwandeling, de kerstboomverbranding, de zwerfvuilactie; een Couyon avond is toegevoegd aan
Nereis Kermes. We kunnen nu de draad terug opnemen en het belooft een drukke agenda te
worden.
Indien de zaal vrij is op 26 november 2021 wordt eerste activiteit de Couyon avond ingericht. Bij de
vorige uitgave was “after work” geen groot succes en kan overwogen worden zich te beperken tot
Couyon. Op 20 oktober is er een voorbereidende vergadering gepland.
De laatste kerstboomverbranding was een succes en een nieuwe editie is gepland voor zaterdag 15
januari 2022.
De winterwandeling is reeds in voorbereiding. De streek van Brugge met aandacht voor het
historische centrum wordt het thema voor zaterdag 29 januari 2022.
Voor Neires Kermes wordt na beraad 29, 30 april en 1 mei gekozen als beste optie. Er moet
nagedacht worden over de sponsoring, die de dorpsraad/FAST kon houden. Ook de verbintenissen
van de uitgestelde 2020 editie dienen grondig bekeken te worden. Ook suggereert Peter Q. natura
sponsoring te bevorderen omdat we dan wellicht in waarde meer kunnen krijgen. Het feestcomité zal
dit in de toekomst bekijken.
In 2022 gaat opnieuw de Rochus ommegang door. “typisch Belgisch” is het thema.
Volgende de AV is gepland voor 15 december.

6. Varia
6.1 Voetpad Loonbeekstraat
Na de aanleg van de nieuwe voetpaden hebben sommige bewoners vocht in de kelders.
6.2 Pasta la Vista
Onze school organiseert een pasta afhaal voor 23 en 24 oktober.
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6.3 App voor wandeling in Neerijse in de maak
Een app-toepassing voor smartphone of tablet is in de maak om Neerijse beter te leren kennen door
een “zelf-begeleide” wandeling in en rond Neerijse. De app zal in het Nederlands, Engels, Frans, Duits
en Spaans beschikbaar zijn.

6.4 De 30km/u zone in Neerijse
Deze zone is reeds vele jaren verkeerd afgelijnd. De belangrijkste ingang naar school is reeds lang via
de Donkerstraat. Het Agentschap Wegen en Verkeer is blijkbaar moeilijk te overtuigen om een
correcte begrenzing tot stand te brengen. De gemeente en de politiezone kan dit wellicht (nog eens)
officieel vragen.
6.5 Overlast op de Bolster weide
Er is melding van geluidsoverlast, gebroken glas en achtergelaten Duvel flesjes. Het zou jongeren zijn
die niet uit Neerijse komen en daar “amok” maken. Het is nuttige dat de gemeente en politiezone dit
opvolgen.
6.6 Melding van ratten
Op een aantal plaatsen zijn veel ratten te zien.
6.7 Ecoduct te Langerode?
Er staat een bordje ter hoogte van de vroegere “Beren hoed” dat aanklaagt dat er geen voet- en/of
fietspaden zijn maar dat er wel een Ecoduct zou komen in de dubbele bocht van Langerode. Is dit een
gerucht of zijn er effectief plannen in die richting. Het is ook vreemd dat de belangrijkste “quick win”
nog altijd niet uitgevoerd is terwijl er vrij veel nieuwe voetpaden aangelegd werden en het talud in
Loonbeek afgegraven werd. De gemeente wordt gevraagd dit te onderzoeken.

Data voor 2021 en 2022
Data voor de AV’s van dit jaar zijn.
•

15 december 2021

Belangrijke data zijn:
•

de 11de Neires Kermes op 29, 30

april en 1 mei 2022 ,

•
•
•

de kerstboomverbranding op 15 januari 2022
de winterwandeling op 29 januari 2022
de Couyon avond 26 november 2021.

Vergadering werd afgesloten om 22h00.

Voorlopig Verslag voorgelegd aan aanwezigen op AV + DB.
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