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Jan, Katleen, Evi, Luc, Joeri, Kim, Curd, Arnout, David, Rosie, Bart VK,
Nancy, Diane, Bart V. Koen B., Katleen, Bruno, Ann, Rony,
Siska, Michel, Bjorn, Els, Martine,

Zwerfvuilactie 21 maart : evaluatie
+/- 60 helpers vanuit alle windstreken
, Schepen Raf De Schepper is ook komen helpen.
Dit jaar ook opgeruimd in het bos van Terhagen.
Subsidieaanvraag is ingediend
Zwarte punten waren: Polder, kleiputten achter huizen Kapelstraat, verlengde van de Hoogstraat
Topploeg van school De Wingerd heeft ook goed haar best gedaan daags nadien.

VZW AT + financien
Ontkurk de champagneflessen
De wijziging van bestuur en de upgrade van de tekst naar de nieuwe vzw wetgeving is aanvaard op 12 April 2021.
Voor een algemene vergadering en financieel verslag spreken we af in mei want Kristof was er deze vergadering
niet bij.

Terhaagse Feesten + sponsoring
De Terhaagse feesten gaan dit jaar niet door.
Curd/Joeri zetten dit op de website/Facebook
We gaan de sponsors ook dit jaar geen subsidie vragen maar wel advertentieruimte aanbieden.
Jan stelt een brief op voor de sponsors.

AT fuif 20 november
20 November organiseren we een fuif in het Volkshuis, zaal en DJ liggen vast.
Curd/Joeri zetten dit op de website/Facebook

Kleiputten Terhagen: Deelgebied2
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.
Intussen werd 18 maart een eerste vergadering gepland met Lantis, Natuurpunt, Actief Terhagen en ROK.
Deze vergadering is echter niet doorgegaan omdat ROK daags voordien moment had afgezegd omwille van een
dringende andere afspraak.
Natuurpunt heeft wel een werkdocument doorgestuurd waarin zij hun visie op de verdere ontwikkeling van de
kleiputten toelichten.
Wij willen ook zo’n handvest hebben 
Willen dit mee opstellen: Luc, Diane, Rosie, David, Joeri, Bruno, Arnout, Curd.
Diane gaat dit trekken en stuurt de originele tekst alvast door
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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.
Jan heeft daarop een mail gestuurd naar de burgemeester met als boodschap:
 Dat de gemeente steeds beloofd heeft om een andere locatie te voorzien.
 Voor ons die locatie vlot bereikbaar moet zijn.
 Het magazijntje voor Terhagen een maatschappelijk belang heeft (niet alleen voor de TF maar ook voor de
vele verenigingen en particulieren die bij ons materiaal ontlenen)
Naar goede gewoonte heeft de burgemeester daags nadien volgend antwoord gestuurd:
Dat moet alvast wat genuanceerd worden. Het klopt wel degelijk dat we momenteel een hele oefening aan het maken zijn
m.b.t. patrimonium dat de gemeente heeft en ter beschikking stelt aan de verenigingen. Gelet op het feit dat we het
Dorpshuis mettertijd willen vermarkten, zijn we de afgelopen maanden op zoek gegaan naar alternatieven voor zowel de
tijdelijke als de permanente gebruikers. Trouwens niet alleen voor het Dorpshuis maar voor alle infrastructuur die we in het
verleden – onder diverse voorwaarden – ter beschikking hebben gesteld. Bijkomend moeten we daarbij ook rekening houden
met nieuwe vragen van andere verenigingen die ook de gemeente verzoeken om huisvesting. Het is dus een complexe puzzel…
Afgelopen maandag hebben we een oefening gemaakt hoe we hier mee aan de slag kunnen gaan. Wat stockageruimte
betreft, zal de gemeente allicht opslagruimte aanbieden op de site van het GTC. Uiteraard zal die ruimte er eerst moeten zijn,
vooraleer jullie het magazijn in het Dorpshuis moeten verlaten. Tegelijkertijd hebben we ook wel beslist dat we een level
playing field willen aanbieden aan alle (permanente) gebruikers van stockageruimte. Zoals aangegeven: de modaliteiten
waartegen de gemeente oppervlakte aanbiedt t.a.v. de verschillende verenigingen zijn zeer divers.
Dus samengevat: we gaan zeker een oplossing kunnen aanreiken vooraleer jullie het magazijn in het Dorpshuis moeten
verlaten. Dat mag dus geen vrees zijn. Maar wat misschien al wel nuttig zou zijn, is om eens “grote kuis” te houden in de
opslag. Ik kan mij inbeelden dat een verhuis zowiezo het moment is om na te gaan wat wel en niet meer gebruikt wordt. Ik
meen ook dat bepaalde zaken die jullie nu bewaren voor derde partijen (of particulieren) ook een oplossing moeten kunnen
krijgen buiten het gemeentelijk patrimonium.
Als er iets niet duidelijk is, bel me gerust op!
De vergadering is er toch niet helemaal gerust op, het magazijntje barst nu al uit haar voegen, en wie weet hoeveel plaats we
krijgen…
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Uitvaart met een bijpassende koffietafel (en pintje)?
Met diepe treurnis delen wij u het heengaan van de Leefbaarheid…
Wie met een Terhaagse bril naar Terhagen kijkt krijgt toch de indruk dat van de vele plannen die de gemeente met
“Terhagen in de steigers” voorop stelde het toch vooral de bouwplannen zijn die vordering maken.


De uitbreiding / verfraaiing van het park wordt alsmaar vooruitgeschoven, begin 2020 werd ons nog
mondeling een participatie voorgesteld en dat nog voor juli 2020 de eerste werken zouden worden
uitgevoerd, we zijn nu mei 2021 en lezen krek hetzelfde in het gemeenteblad. Intussen kan er elk moment
begonnen worden met bouwen.



Welk zijn de plannen met het museum, er bestaat nog steeds de vrees dat dit toch appartementen kunnen
worden.



Kerk: Wat is nu al concreet gepland.



Dorpshuis: Verenigingen dienen uit te wijken naar andere locaties die niet altijd even geschikt zijn en/of
buiten Terhagen liggen. Dit heeft een rechtstreekse impact op de leefbaarheid van het dorp Terhagen,
verengingen die in een andere deelgemeente huizen hebben geen band met Terhagen.



Chiro zou een lokaal mogen bouwen op de hondenweide, maar waar moet die hondenweide weer naar toe.



Project Molleveld zou intussen wel herbekeken zijn en gedownsized worden



De bouwwoede in Boom neemt megalomane proporties aan, nu worden in de Klamp 700 a 900
wooneenheden gepland. Veel van dat verkeer zal door Terhagen komen.

Al deze items hebben een rechtstreekse invloed op de leefbaarheid van ons dorp. Daarom plannen we een actie in
september / oktober.
Werkgroep: Evi, Katleen, Bart VK, David, Curd, Joeri, Jan, Diane, Luc Cassan
Luc Cassan leidt de groep
BBL
Diane checkt wat er moet gedaan worden om ons opnieuw lid te maken van de BBL
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Deelgebied 2: Vraag en antwoord
Er was commotie op sociale media over het feit dat PFOS vervuilde gronden naar Terhagen zou komen. Zowel
Lantis zelf als tijdens de struurgroep werd gesteld dat:
De vervuilde gronden zich op linkeroever bevinden en ter plaatse blijven.
Enkel de gronden van rechteroever komen naar Terhagen.
In de kleiputten wordt enkel NA (Natuurgebied/Niet alcoholische) grond gestort.
Er wordt gewerkt met Track en tracing systeem zodat men altijw weet waar afgegraven gronden gestort
worden
Communicatie
18 maart werd de facebookpagina mbt deelgebied 2 gestart .
Er worden ook werfbezoeken gepland.
Er komt een meldpunt voor de bewoners.
Visvijver:
Ultiem voorstel aan visclub: ofwel wettelijke vergoeding ofwel een nieuwe visput.
Ruimtevraag TML:
camping = 55 ha, ontginningsgebied = 35 ha > niet meer leefbaar voor TML
nabestemming afgegraven gronden = natte natuur = nok voor TML
mogelijke uitbreiding zal de som zijn van verschillende deeloplossingen
 gronden landbouwers
 een stuk van de opgevulde kleiputten die toch als natuur werden voorbestemd maar dan in
ruil elders natuur krijgen (bvb aan het Laarkasteel)
 Drie werkgroepen opgericht

Hinder van de werken:
Geluidshinder (dumpers) – bij achteruitrijden = wettelijk kan niet aangepast worden
Stofhinder: grond wordt vochtig gehouden met water van de bemaling van de tunnels.
Vraag van de vergadering: Is dat dan geen vervuild grondwater ?
Grond van Ceuppens > Principe akkoord over de verkoop, tunnel vrijmaken en grond bekijken of die moet
gesaneerd worden.
In 2022 zou de Kapelstraat worden opgebroken om de tunnel te kunnen aanleggen, vijf dagen per week.
Kunnen de gegevens van de staalnames openbaar gemaakt worden ?

Jaarplanning
-

Weekend AT: uitgesteld naar 8-10/04 2022
Fuif AT: 20 november in het Volkshuis

- Iördag 26 juni: Sankthhansaften Fest, börjar kl14.00
-

1-2-3 oktober = vrouwenweekend

Volgende vergadering
Eind mei plannen we een algemene vergadering.

11-05-21

4/4

