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Jan, Joeri, Arnout, Peter, Luc, Joeri, Kim, Bart VK, Nancy, Diane, Kristof,
Evi, Katleen, Els M., David, Rosie, Eline, Ronny, Peter W.
Koen, Katleen VE

Peter Wuyts
We verwelkomen voor de eerste keer op de vergadering Peter Wuyts. Hij woont sinds augustus 2019 in Terhagen
en zal hier weldra vervoegd worden door zijn vriendin. Super welkom vanwege ons allemaal, hopelijk kan je je
draai helemaal vinden bij Actief Terhagen. En die vriendin, ja die is natuurlijk ook superwelkom.

VZW AT + financien
Financieel verslag + vraag goedkeuring op Algemene vergadering op de algemene vergadering in maart.
Als er tegen maart geen doorbraak is zullen we toch een betalende vzw moeten aanspreken (+ 600 €)

Terhaagse Feesten + sponsoring
In principe 25-28 juni maar zal waarschijnlijk niet kunnen doorgaan.
In April beslissen we definitief.
Als alternatief kunnen we de ‘ontmoeting op het Keibrekerspad’ in het najaar pimpen.
We gaan onze sponsors ook dit jaar gratis advertentie aanbieden. We gaan deze keer wel een brief sturen dat we
hen graag sponsoren met gratis advertentie ruimte. We zijn trouwens onlangs nog gecontacteerd door Jarrik
Peeters met de vraag of hij ook mag sponsoren. Gezien het een begrafenisonderneming is hoop ik wel dat ik geen
trouwe klant wordt.

Zwerfvuilactie
Gaat door op 21 maart
 Vertrek / rondgaan in kleinere groepen
 Er wordt geen middagmaal aangeboden, we voorzien een 80-tal koffiekoeken.
 Aan de gemeente wordt gevraagd om het afval op bepaalde punten op te halen.
Gemeente heeft positief geantwoord op 8 maart
 School ‘De Wingerd’ doet ook enkele straten
 Als er de dag zelf nog tijd over is gaan we in het bos van Terhagen de vervallen constructies opruimen.
 Er zouden ook overhangende bomen zijn, we zullen dat die dag oplijsten en melden aan gemeente.
Diane , Joeri, Jan werken praktisch uit.
Flyers zijn verdeeld, er zijn nog enkele affiches over.
We verwachten jullie allemaal op zondag 21 maart, vertrek in bubbels tussen 9 en 10.
Plaats van samenkomst: gemeentelijk technisch centrum, Korte Veerstraat Terhagen.

Roaring 20’s
20 November organiseren we een fuif in het Volkshuis, zaal en DJ liggen vast.
Praktische uitwerking volgt nog, naar verluid zal er op handen en voeten gedanst worden.

12-03-21

1/3

www.ActiefTerhagen.be
VERGADERING DD. 20210226

Rek Nr: BE69 1030 5565 9678

Whats’app hygiëne




Van tijd tot tijd worden er naast de whatsapp groep van AT aparte AT- whats app werkgroepjes opgericht.
Om de open structuur van AT te bewaken is vooral het tijdelijke karakter belangrijk, dit om te voorkomen
dat die groepjes een eigen leven gaan leiden.
Bij deze ook een oproep om te letten op de manier van communiceren. Whatsapp is geen discussieforum,
daar zijn onze vergaderingen voor, net als de afterdrink.



Kleiputten Terhagen
Effect van artikel in onze gazet
Niet echt meetbaar, we geloven wel dat het een duidelijke meerwaarde biedt.
Effect van artikel in de media.
Door het vele wikken en wegen van onze woorden en door het feit dat we voor een zo grondig mogelijke sanering en
het respecteren van het resultaat van het participatie traject zijn was er niet veel animo om te publiceren. Twee
kranten hebben wel gepubliceerd, spijtig genoeg met een titel die de inhoud van het artikel niet weerspiegelt en
gewoon fout is.
Effect folder stuurgroep
Was inhoudelijk wel duidelijk maar de illustraties kwamen ‘parkachtig’ over en dat is wat we u net niet willen.
ROK in de pers en lid van BBL.

Artikel is intussen van de website verwijderd.
Goed om weten is dat ROK niet alleen lid is van de BBL
Natuurpunt is een belangrijk BBL lid en actief pro
BOS+, de toonaangevende vereniging mbt bosbehoud in Vlaanderen werd trouwens ook al meermaals
gesolliciteerd door ROK maar vindt het dossier van de kleiputten een inhoudelijk sterk dossier (na grondig
onderzoek van stukken) waarvan ze de meerwaarde inzien ook al wordt er ontbost …
Stuurgroep Kleiputten: Luc is geweest, hierbij een bondig verslag.
1. Verslag vorige vergadering wordt zonder discussie goedgekeurd.
2. Op 8 december was er terug een terreinbezoek op het asbeststort. De toenemende begroeiing op de paden
wijst er op dat er minder passage is dan vroeger. Toch worden er nog altijd beschadigingen van de
afsluiting vastgesteld. Volgens ROK zijn dat “ecopassages” om kleine dieren door te laten. Daarop wordt
gereageerd dat deze dieren geen gat van 05 m op 0.5 m nodig hebben, de afsluitingen zullen hersteld met
hier en daar beneden openingen van 30 x 30 cm. De erosiegeulen zijn groter geworden en zullen hersteld
worden en gebied afgedekt met hakselhout. Behoefte om sneller te gaan zien na regen en/of storm, terug
verschillende bomen omgewaaid. RDK vraagt om overal de prikkeldraad te verwijderen “ondat die
gevaarlijk is voor wandelaars”. De rest van de aanwezigen zijn voor het behoud omwillen van het
ontraadend effect. Blijft dus zoals het is overal wel behalve in de “zonk” niet. Er wordt door RDK ook
aangedrongen om nieuwe asbestmetingen te doen. Zal gebeuren maar dan in de zomer, met dit weer heeft
het weinig zin.
3. Bijzondere veldwachters zijn er gekomen op vraag van de goeverneur uit veiligheidsoverwegingen. Politie
blijft ook beperkt patrouilles doen maar vooral de vier bijzondere veldwachters onder coordinatie van de
politie. Zijn alleen bevoegd voor deelgebied 2, een van de vier ook voor het gebied van Natuurpunt.
(Moeten voor elk gebied een machtiging hebben).
4. Lantis heeft begin dit jaar al twee gespreksrondes gehouden met RDK. Ze stellen vast dat er geen
bereidheid is om tot een vergelijk te komen en stellen alles en iedereen in vraag. Er komen soms wel
zinvolle vragen, Lantis wil dialoog open houden. Er wordt geopperd deze dialoog open te trekken naar
andere actiegroepen. Lantis neemt het mee. Ik heb aangegeven dat AT daar zeker voor open staat. Moeten
we zien wie daar dan eventueel aan deelneemt.
Intussen is er een uitnodiging gekomen voor 18 maart, Luc gaat daar naar toe als afgevaardigde van
Actief Terhagen. Andere gevraagde verenigingen zijn Natuurpunt en ROK.
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5. De bekladde affiches in het gebied zijn door nieuwe vervangen. Bedoeling is om elke maand er een nieuwe
sticker over te plakken. Er wordt een folder verspreid in Boom en Rumst om de meest gangbare
misvattingen de wereld uit te helpen. Men gaat op Facebook actiever advertenties publiceren met
antwoorden op vragen. Er komt ook een nieuw facebookprofiel met een social media expert. Men wil de
frequentie van de nieuwsbrieven verhogen. Men stelt ook vast dat er steeds meer mensen zich inschrijven
voor de nieuwsbrief. Er komt een wandeling door Rumst met panelen over hoe het was vroeger, nu en
later. Van het bezoek van de minister zijn verschillende filmpjes gemaakt deze zullen worden gemonteerd
en gepubliceerd. Men wil ook tijdens de werken wandelingen organiseren, deelnemen aan “open-wervendag”?
6. Lantis heeft opdracht gegeven voor de concrete inplanning van de steiger en de tunnel, een teken dat ze er
nog in geloven. Er is ook een studie besteld over welke gronden waar kunnen ingezet worden. Nadruk op
“geen vervuilde gronden”. Visclub heeft nog niet toegezegd maar krijgen wel ultimatum om vertraging
tegen te gaan. Als ze niet akkoord gaan met deal worden ze onteigend.
Vraag werd gesteld wat met de PRUP? (= schrappen golfterrein) die kent een doorstart en kan
onafhankelijk lopen.
7. Er is een grondonderzoek opgestart van de gronden Ceupens, indien nodig kunnen ze meegenomen worden
in de afdekking.
8. De gemeente Rumst lanceert het idee voor een natuurbelevingspad in het bos van Terhagen (dat niet wordt
geïmpacteerd door de werken) . Dit als een soort compensatie naar de bevolking om de hinder van de
werken te compenseren. Sponsoring van de provincie en de VWW wordt gevraagd. Die zijn niet wild
enthousiast maar beloven het mee te nemen. Wat er zou moeten komen op het pad daar wil men nog een
bevraging bij de bevolking / jeugdgroeperingen over houden.
9. Laatste punt heb ik niet meer kunnen meemaken want dan moest ik dringend naar * vertrekken om voor de
* in het * te zijn.
(*) nvdr: geschrapt omwille van gdpr :-)

Magazijntje
Jan heeft op 11 maart (dus na de vergadering) telefoon gekregen van de gemeente met de vraag aan AT om tegen
september met have en goed het magazijntje in het dorpshuis te verlaten. De gemeente heeft voor ons geen
alternatief maar als we er niet uit geraken mogen we altijd nog eens komen praten. Jan heeft alvast laten weten dat
we geen alternatief hebben in een dorp waar vandaag al geen plaats/geld is om de eigen verenigingen te huisvesten.
Er is daarentegen wel genoeg ruimte om nog meer woningen bij te bouwen. Punt voor de volgende vergadering
dus.

Jaarplanning
-

Weekend AT: uitgesteld naar 8-10/04 2022
Terhaagse Feesten 25-28 juni 2021

Volgende vergadering
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