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Jan, Koen, Katleen, Joeri, Arnout, Ronny, Curd, Nancy, Bart VK, Wim,
Bruno, Bart V., David, Els, Diane, Ronny
Eline, Evi

VZW AT
Dossier zit momenteel vast, ook onze jaarrekening werd teruggestuurd zonder commentaar.
Els en Diane gaan tijdens de Kerstvakantie ook eens op zoek naar organisaties die ons kunnen helpen.
Kristoff zoek ook nog verder uit.
Als er tegen maart geen doorbraak is zullen we toch een betalende vzw moeten aanspreken (+ 600 €)

Kerstkaartjes
We gaan dit jaar nog eens kerstkaartjes sturen naar sponsors en verenigingen.
Bart VK maakt een ontwerp.
Jan stelt adreslijst samen.

Terhaagse Feesten
25-28 juni
Best nu al ‘onder voorbehoud’ vastleggen:
 Coverbands > Kristoff
 WC wagen , PA > Jan

Meerjarenbegroting gemeente 2020-2025 (Raadscommissie dd. 08/12/2020)
Voor Terhagen is van belang:
 Covid zorgt voor een negatief financieel evenwicht
 Rotonde Niewstraat-Crequilei uitgesteld naar 2021-2022 (1jaar achteruit)
 Kapelstraat fase2 : 2020-2022 wordt 2021-2023 (1jaar achteruit)
 Museum uitgesteld naar 2024 (1jaar achteruit)
 Eén nieuwe belasting: belasting op hinderlijke bedrijven.
 Politie: vacatures raken niet opgevuld = besparing waardoor gemeente vanaf 2021 een gemeentewacht kan
aanwerven en vanaf 2023 2 gemeentewachten.
 Dorpshuis voorzien om verkocht te worden in 2025
 Budget is voorzien voor gemeenschapcentrum in Terhagen (Kerk).
 Dotatie open ruimte van (2020=85000€ > 2025=235 000 €)
o 100 000 € wordt al zeker voorzien voor gronden Blue Deal (gronden Ceuppens in deelgebeid 2) ter
vrijwaring van verdere woonuitbreiding)
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Is van gedachten gewisseld
Park > Gemeente wil een breed participatieproject.
Het in oktober aangekondigde participatieproject voor najaar 2020 kan onverwacht niet doorgaan owv Corona.
Het geplande bouwproject in het park staat daar los van en kan gewoon doorgaan.
We zullen dit opnemen in ons interview met de burgemeester
Tomorrowland
Door wegvallen van Dreamville (Tomorrowland) in 2020 729 000€ minder inkomsten
Door weggraven van gronden is de gemeente nu op zoek naar nieuwe grond(-en).
Gronden zouden vooral in Reet gezocht worden (overkant Rumstsestraat)
Fietsen in Terhagen:
23/11 Was er een infosessie verkeersveiligheid door professor Willy Miermans.
Teneur was dat er door de huidige infrastructuur eigenlijk maar één manier is om de verkeersveiligheid te
verbeteren namelijk: snelheid verlagen.
Oude Baan en Schransstraat worden normaliter dit jaar nog omgevormd tot fietsstraat.
Markering fietsstraat + bmv parkeer-/groen-vakken de straat versmallen.
Er is het idee om in een latere fase heel Terhagen zone 30 te maken.
(Sociale) woningbouw in Terhagen
Parkstraat: kan in principe elk moment aan begonnen worden (56 woningen)
Steenbakkerijstraat = volop bezig: 35 meergezins- + 26 gewone woningen
Woonproject Mollenveld: omwille van de verschillende eigenaren zal dit nog niet voor meteen zijn.
Sociaal woonproject Putstraat: vermoedelijke aanvang binnen twee jaar. Het zou interessant zijn als daarna de
blokken aan de Kloosterstraat worden aangepakt zodat de mensen zoveel mogelijk in eigen dorp kunnen blijven
wonen.
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Diftar
Vanaf Maart wordt het Diftar systeem in onze gemeente ingevoerd.
Er zijn voor- en tegens maar de voornaamste bekommernis is toch dat als de groene bak maar om de twee weken
wordt opgehaald dit voor sterke geurhinder zal zorgen bij mensen waarbij de bak binnen staat.
We vragen ons ook af of er geen mogelijkheid bestaat om centrale verzamelplaatsen in te richten.
De gemeente beloofd dat er na invoering van het Diftar systeem een evaluatie komt, we volgen dit op.

Deelgebied2:
Op vraag van AT heeft Luc in de stuurgroep de vraag gesteld welk budget er voorzien is voor afwerking en
herbebossing en wie deze kost zal dragen.
Antwoord: Provincie heeft 2 Mio Euro opzij gezet daarvoor, VWW zegt nog geen concrete acties te hebben ondernomen maar
verklaren zeker hun verantwoordelijkheid te willen nemen. Volgens GVG kost een herbebossing een 5 000,- EUR per Ha wat
voor de betroffen 40 Ha zou neerkomen op 200 000,- EUR.

Gazet
Terhagen in de steigers is intussen van 2018 geleden, onze bekommernissen nota is van eind 2019.
Tot nog toe is er weinig nieuws onder de zon, maar misschien vergissen we ons. Daarom het voorstel om de
burgemeester te interviewen en dit in onze gazet te publiceren.
Interview voorbereiding op maandag 14/12 van 20h00 – 21h00
Stormen al zeker mee brain: Luc, Arnout, Ronny, Curd, Jan
Het interview zal later in de week van 14/12 plaats vinden.
Interviewers: Luc, Ronny.
Gazet juni 2020
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Zwerfvuilactie: 21 maart 2021
Weekend AT: uitgesteld naar 8-10/04 2022
Terhaagse Feesten 25-28 juni 2021
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