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Jan, Katleen, Arnout, Joeri, Diane, Bart V., Bruno, Bjorn, David, Els, Luc
Kristoff, Curd, Bart VK, Nancy, Michel

VZW AT
AANPASSING VZW IS TOCH NOG NIET IN ORDE.
Brief van dienst register der rechtspersonen dd. 18/09/2020
 De toegevoegde coordinatie vervolledigen met de originele handtekenig(-en) voorzien van naam-voornaam
 Alle neergelegde stukken vermelden op Luik B na naam-voornaam-hoedanigheid
 Gelieve de bijhorende stukken aan elkaar te nieten
En als uitsmijter:
Vriendelijk verzoek om het nodige te doen, desgewenst met *deskundige bijstand* teneinde onze diensten een
correct publicatie te bezorgen.
BELASTINGAANGIFTE
Omdat onze vzw aanpassing nog niet in orde zal heeft Diane deze dit jaar nog eens doorsturen.
VERZEKERING
Nog geen nieuws te melden

Brief van College Burgemeester en Schepenen
4 mei hebben we een brief naar college van B&S gestuurd met daarin de vraag voor extra aandacht voor enkele
punten uit de bekommernissennota. Hier werd geen gevolg aan gegeven (administratieve vergissing, betrokken
dienst dacht dat het over de bekommernissennota zelf ging en die was toch al besproken…). Maar na twee
reminders is de brief dan uiteindelijk op het college van maandag 5 oktober gebracht.
Hierbij het antwoord:
Vele mensen kijken uit naar een opwaardering van het park van Terhagen. De evoluties in de buurt van het park
bepalen mee haar toekomstige invulling. Zowel huidige als toekomstige gebruikers willen we laten mee-denken
over wat het park voor hen kan betekenen. De verwachtingen van eenieder kan hierin heel verschillend, misschien
op het eerste gezicht ook tegenstrijdig zijn. Iedereen zal tijdig geïnformeerd worden over hoe hij of zij hierrond kan
mee-denken. Dit traject zal in het najaar van 2020 opgestart worden.
De verbetering van de veiligheid voor fietsers is een bekommernis die vele inwoners met jullie delen. De
inrichting van een fietsstraat is een van de mogelijkheden om de zachte weggebruikers te beschermen. Een
studiebureau heeft in 2020 in opdracht van het bestuur een analyse gemaakt van de huidige verkeersstromen in
Terhagen. Om een verkeersveilige situatie ook op lange termijn te realiseren is het nodig, rekening houdend met
alle ruimtelijke plannen, een globale visie uit te werken. Het bestuur investeert op korte termijn in de aanleg van
een fietssuggestiestrook in de Oude Baan - Schransstraat. Dit wordt voor eind 2020 gerealiseerd. Met de
goedkeuring van het rooilijnplan voor de Kapelstraat fase 2 wordt een volgende stap genomen om een gescheiden
fietspad van en naar Boom in te richten. De inrichting van de fietsstraat en zone 30 wordt verder onderzocht.
Wat betreft de nabestemming van Propoelsje is het college van mening dat dit samen met de buitenaanleg
rondom de Kerk het sluitstuk kan worden voor het nieuwe gemeenschapscentrum. Door het slopen van het
gebouw en de aanleg van het openbaar domein zal er meer open ruimte gecreëerd worden waardoor de
historische gebouwen meer tot hun recht komen.
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Het bestuur heeft tenslotte ook al stappen ondernomen om de veiligheid, meer specifiek het vandalisme in
Terhagen en in de Kleiputten te verminderen. Sinds september is een medewerker in opleiding om als
gemeenschapswacht te worden ingezet. Voor de Kleiputten kan je je opgeven om als vrijwilliger, na een opleiding,
als bijzondere veldwachter toezicht te houden. Er heeft reeds een vrijwilliger zich aangemeld en die is een
opleiding aan het volgen.
BEDENKINGEN DIE WE ONS BIJ DE BRIEF MAKEN
 Park: Niets concreets, enkel een belofte dat gemeente huidige (en toekomstige ?!?) gebruikers wil laten
mee-denken. Hoe ze dat dan concreet willen aanpakken is niet meegedeeld. We begrijpen ook niet goed
dat er na zoveel maanden geen enkele actie is ondernomen.
 Verbetering veiligheid fietsers: Ook hier niets concreets, de beloofde fietssuggestiestroken zullen volgens
ons de veiligheid niet verhogen, integendeel zelfs, als het louter daarbij blijft. Er wordt ook melding
gemaakt van een ‘studie naar de verkeerstromen’, maar ook dit komt bij ons over alsof daar geen verder
gevolg zal aan worden gegeven.
 Propoelsje: er wordt verwezen naar kerk en nieuw gemeenschapscentrum, zover wij weten zit er totaal
geen beweging in dit dossier, zonder zicht op vooruitgang.
 Veldwachter: is goed, we zullen ook Natuurpunt hierover informeren.
BESLUIT:
Bedroevend weinig concreet, en dan nog te weten dat dit de uitgelichte punten uit onze bekommernissennota
zijn. En intussen wordt Terhagen verder volgebouwd. We weten alleszins wat schrijven in de volgende gazet.

Stuurgroep Kleiputten





Luc geeft toelichting.
Bijkomende vraag voor stuurgroep: is het contractueel vastgelegd in welke mate de herbebossing dient te
gebeuren. Wie stelt zich daar garant voor ?
Twee dagen na de vergadering werd bevestigd dat OVAM akkoord gaat met de voorgestelde sanering
Prompt daarop verscheen een artikel van RDK op Radio 2 waarbij ze aankondigen het huidige plan te
zullen aanvechten voor de rechtbank.

Jaarplanning
-

Traag aan’t spit: wordt gecancelled, Jan brengt de verenigingen op de hoogte
Zwerfvuilactie plannen: 21 maart 2021
Weekend AT: Katleen B. probeert een jaar uit te stellen.

Volgende vergadering
…
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