VZW DORPSCOMITE “ACTIEF TERHAGEN”
www.actiefterhagen.be

Rek Nr: 652-8108101-50

VERGADERING DD. 20170417

Vergadering
AT

Aanwezig
Verontschuldigd

Jan, Curd, Els, Bruno, Joeri, Arnout, Siska, Nancy, Bart V., Katleen,
Rosie, Eline, Diane, Eveline
Bart VK, Hedwig, Wim, Michel

Agenda
- Evaluatie zwerfvuilactie
- Bekommernissennota

- Terhaagse Feesten
- Materiaal

- Kubb tornooi
- Website

- Uitstap 20/05
Terhaagse Feesten
OK:
3 Springkastelen IMSIR, materiaal gemeente , houten podium, wc-wagen, coverband, Eklips,
koelwagen, Sam wil voor de elektriciteit zorgen.
Vergadering met Hou &Trouw (Evelyne Nagels) , SJT (Kristel Depre) , AT (Els) , Jongste telgen BZ (Elke):
1/ Acro H&T - start opwarmen 14u30 - start gymdemo's 15u - 30' turnen
2/ Jeugdharmonie - intermezzo 15'
3/ Tumbling, turnsters en combi dames-55+ - start opwarmen tumbling tijdens intermezzo en daarna 3 oef.
Voor het podium acht meter vrij houden voor de matten.
Grondzeilen meenemen: Jan, Curd, Rosie, Eline

Volgende to do’s
Universele layout maken voor affiches, flyers, sponsorbrochures, …
Siska maakt een voorstel
Geert VdA maakt een voorstel
Bart V. vraagt aan Topcreation of zij een voorstel willen maken bij wijze van sponsoring
Deadline = 5 mei
Sponsoring : zie bijlage
De Breydelzonen vragen om volgend jaar om een andere (goedkopere?) drukker te nemen, bvb
Vistaprint in Boom
Tappen: Diane vraag taan Sam om te polsen of ’t soot komt tappen
Spelletjemiddag:
Eline coördineert daarin bijgestaan door haar bevallige assistentes: Katleen, Rosie, Ingrid, Siska,…
Eline stuur nog een mail rond, ook aan Chiro Jerubo zal gevraagd worden of ze opniew willen helpen.
Presentatrice
Deze nieuwe functie wordt meteen ingevuld door de niet op de vergadering aanwezige Ann Moons.
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Derden
Hamburgerkraam
Zuid Amerika (Yolande)
Marokkaanse familie (Latifa)
Filippijnse familie
Schminkstand ?

Diane
Diane
Diane
Els
Diane checkt bij Sheila, indien die niet kan checkt Nancy bij Martine

Tafelkleden
Diane koopt er 20 bij en gaat hiervoor te rade bij Hedwig
Eline kijkt ook eens rond of ze er kan vinden

Zwerfvuilopruimactie (19/03): evaluatie
Onverwacht grote opkomst (slecht weer), + 50 personen, waardoor er iets te weinig eten was.
Flyeren heeft zeker geholpen.
’t Ging verbazend goed vooruit.
Volgend jaar ook onze vlag meenemen.
Er is nadien nog zwerfvuil verzameld aan de visput door een nobele onbekende, Jan laat dit aan Fried weten

Bekommernissennota
Reminder gestuurd dd. 18/04/2017

Uitstap 20/05
Michel organiseert en werkt verder uit:
Programma : Bezoek aan de mijn van Beringen in combinatie met bezoek aan
natuurgebied/speeltuin/picknickplaats/zwemvijver/uitkijktoren ‘De Zwarte Beek’.
Hebben zich tot nu toe ingeschreven;
Jan, Katleen, Wiebe, Hanne,Koen, Katleen, Robbe, Seppe, (Lotte?), Curd, Ingrid, Mirte, Simon, Bart, Nancy,
Tom, Cindy, Frederik, Kristin, Jonathan, Reinout , Griet , Michel (en zijn klein grut), Eline, (Dries en de
kinderen ook ?)

Gazet
Voorstel artikels
3/4
Welkom
Bart V.
1/3
Zomerbar + bierbrouwers
Eveline vraagt dit aan de Bierbrouwers
1/3
Turnkring Hou & trouw
Jan vraagt dit aan Evelyne Nagels
½
Sanering Kleigroeve Terhagen + impact op ons dorp Bruno
¼
Warmste straat
Jan
1/3
Opendeur Natuurpunt Terhagen Els

Website
Curd stelt de nieuwe website voor, oogt fris en overzichtelijk, een hele verbetering dus.
Diane stuurt nog het juiste logo door naar Curd en Jan.
Beslist wordt dat de site ver genoeg is ontwikkeld om de oude te vervangen.
Curd vraagt een overizcht van wet er nog allemaal op de website moet komen.
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Magazijntje opruimen + tenten
6 mei vanaf 9uur ‘s morgens
Tenten <> Tentbakken
We mogen het magazijntje in de kleiputten gratis gebruiken.
Voorwaarde: slecht eenmaal per jaar toegankelijk, Patrick Smits heeft ten allen tijde toegang.
Koen zorgt her-monteert de rekken die nu in het ‘schimmelmagazijn liggen in het ‘kleiputtenmagazijn’

Infomoment Sanering voormalige kleigroeve Terhagendd 21/03
Weinig interesse vanuit Actief Terhagen
Milieuraad formuleert volgende bezwaren:
-

-

-

De milieuraad vraagt of er asbest zal worden afgegraven ter hoogte van de Bosstraat. Men vermoedt dat het
asbestafval hier op maaiveldhoogte ligt. Indien een bedekking met 2 meter grond als saneringsmaatregel nodig is,
is er voorafgaandelijk een afgraving nodig. Indien er een afgraving nodig is, moeten de effecten en
veiligheidsmaatregelen voor de buurtbewoners en een veilige manier van afvoeren in kaart gebracht worden in dit
MER.
Er moet voldoende aandacht gegeven worden aan de geluidsactiviteiten veroorzaakt door het laden en lossen aan
de kade. De voorwaarden en milderende maatregelen opgenomen in MER Wienerberger en opgelegd in de
milieuvergunningen Wienerberger moeten minimaal ook mee genomen worden (groenbuffers, maatregelen
geluid). Een tunnel onder de Nieuwstraat is noodzakelijk om geen verkeershinder te veroorzaken.
Bij heraanplantingen zal rekening moeten gehouden worden met de kwaliteit van de aangevoerde bodem. De
teeltlaag zal desnoods moeten bewerkt worden zodat de nieuwe aanplantingen voldoende kans tot slagen krijgen.
De milieuraad vraagt om het Keibrekerspad steeds open te houden, ook tijdens de werken
De milieuraad vraagt aandacht voor de waterhuishouding. De werken mogen geen wateroverlast veroorzaken in
Terhagen.
Er gebeurde geen voorafgaand bodemonderzoek van de aanpalende percelen (terrein Ceupens). Deze percelen zijn
lager gelegen en ontvangen al jaren het doorsijpelend grondwater afkomstig van de hoger gelegen stortplaats (Stad
Antwerpen). Er is een reëel risico dat er hierdoor (grond)water vervuiling werd overgedragen. In het MER dient
deze problematiek ook onderzocht worden. Indien het nodig blijkt moeten er scenario’s uitgewerkt worden om dit
probleem eveneens aan te pakken.

-

Met de opvulling zal het typisch ontginningslandschap deel verdwijnen. De milieuraad is van oordeel dat de
waardebeoordeling van het landschap momenteel zeer hoog is. Vele inwoners zijn trots op het unieke
puttenlandschap met al zijn aspecten. Men is er niet van overtuigd dat dergelijke opvulling nodig is. Men is wel
meestal van oordeel dat de vervuiling van de historische stortplaatsen moet aangepakt worden.

-

De milieuraad voor voldoende aandacht voor de schade aan fauna en flora en voor de luchtverontreiniging
veroorzaakt door deze aanvulwerken.

-

De milieuraad vraagt garanties voor een herbebossing binnen de grenzen van onze gemeente.

Waarheen
14/05: Kubb tornooi Akabe in park Terhagen
Doen al zeker mee: Bart VK, Katleen, Jan, Dominique, Arnout, Joeri
20/05: Uitstap
18/06: Opendeurdag kleiputten Terhagen
23-27/ 06: Terhaagse Feesten
13-15/10: Weekend Actief Terhagen

Volgende vergadering
…
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