www.ActiefTerhagen.be
Rek Nr: BE69 1030 5565 9678

VERGADERING DD. 20220216
Aanwezig AT
Verontschuldigd AT

Jan, Katleen, Evi, Luc, Eline, Joeri, Bart VK, Nancy, Curd, Diane, Bart V.
Kristof

Agenda
Van winterhappening naar ‘Terhagen klinkt en zingt’
Terhaagse feesten
Leefbaarheid Terhagen
Varia ronde
Waarheen
Volgende vergadering

Terhagen klinkt en zingt
Wanneer: zaterdag 19 maart 2022
Wie: Terhaagse Brouwers, Akabe, Harmonie, d’Elzegrippe, Chiro Jerubo, AT – Clac: nog geen antwoord
Ondertussen hebben we officieel toestemming van de gemeente.
Een paar vraagjes van de werkgroep:
- Elektriciteit: kan Luc C. of moet men iemand anders zoeken?
o Luc kan normaal wel
- helpers voor opbouw en afbraak op 19/3: wie kan?
o Er zal een lijst opgemaakt worden met alle taken
 Reeds verantwoordelijken aanduiden
 Vraag aan David om een Doodle aan te maken voor AT en Brouwers
 Opbouw
 Afbraak
 Tijdens de avond
o Er wordt van iedere vereniging verwacht dat ze mee komen opbouwen en afbreken.
-

Prijzen eten en drank:

Prijslijst
Dranken
Pils
Frisdrank
Cola
Limo
Water
Trage Zomer
Jenever
Wijn
Cava
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Duflo
Koffie / Thee /
Chocolademelk
Eten
Taart / Cake
pannekoek /2
Hamburger
Chili Sin Carne
Hotdog
Soep

2

2,5
3
4
4
2
3

Waar: Dorpshuis of School of ergens anders?
Els heeft aan de burgemeester gevraagd of het toch in het Dorpshuis kon.
De burgemeester heeft het geagendeerd op het college.
Op het college werd dit niet afgeschoten maar ze willen samen met ons verkennen wat de beste locatie is.
Het kan het Dorpshuis worden, maar dit is niet de geprefereerde plaats voor de gemeente.
Voorstellen waren:
o Op het plein voor de kerk
o aan het museum (maar dan met ondersteuning van de gemeente)
o de parking met de speelplaats van de school aan de sporthal.
Aan de kerk is geen optie wegens onveilig.
We prefereren de locatie aan de sporthal. Els gaat dit al laten weten.
De werkgroep heeft al onze noden doorgegeven aan de gemeente.
De gemeente zou eventueel zorgen voor vervoersmogelijkheid van het materiaal, maar daar gaan we geen
gebruik van maken.
Openstaande vragen:
o Welk sanitair zouden we kunnen gebruiken? Liefst van de sporthal!
o Nakijken of de elektriciteit voldoende is
Als de gemeente akkoord is, kunnen we de affiches al beginnen maken.
De zwerfvuilopruiming zal dan de week daarna, op zondag, doorgaan.
Er zal geflyerd worden voor Terhagen klinkt! en de zwerfvuilopruimactie tegelijk, de week voor Terhagen
Klinkt!
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Terhaagse feesten
Op zoek naar nieuwe groepjes – wie zoekt mee?
- Jan, Curd, Kristof, en al wie ideeën heeft
- Diane heeft nog een groepje – Pandoras Groove Box – http://www.facebook.com/Pandrasgroovebox, we
kunnen over twee weken gaan luisteren op een repetitie
o Vragen wel 900€
o Er zal een oproep gedaan worden voor wie mee gaat (op 9/3 om 20h)
- Band van Robbe (Bart V) – zit in een collectief van nieuwe bandjes

Leefbaarheid Terhagen
Ter inleiding…
 Juni 2021: de gemeente lanceert ‘Terhagen in de steigers’ met een informatiemoment in de kerk, een brochure
met toelichting over de verschillende werken en een wandeling met informatieborden.
 Juli-augustus: AT bezorgt twee open brieven aan het gemeentebestuur en aan alle bewoners van Terhagen
waarin we onze bezorgdheid uiten over verschillende aspecten. Er volgt een affichecampagne en we plaatsen 3
banners. In het persbericht vermelden we:
Meerdere woonprojecten zullen het aantal woningen in Terhagen met 1/3 doen stijgen, méér verkeersdrukte,
een gebrek aan publieke ruimte, geen ruimte voor het verenigingsleven. Dit alles zet de leefbaarheid van
Terhagen onder hoogspanning.
 Op 5 september houden we een optocht door het dorp met +/- 200 deelnemers. We krijgen persaandacht in
enkele kranten en ATV.
 Op 31/8 (nog voor de optocht) reageert het gemeentebestuur schriftelijk op onze open brieven.
 Op 22/10 is er een gesprek tussen het gemeentebestuur en een delegatie van AT.
 In de gazet van december geven we in een artikel een verslag van dit gesprek aan de bewoners van Terhagen.
Hierin staan ook uitspraken van de burgemeester die hij vooraf heeft nagelezen.
Op 11/11/2021 hebben we het thema besproken op de vergadering van AT en we het volgende afgesproken:
Het was een constructieve meeting, maar het is belangrijk dat we vinger aan de pols houden en blijven
opvolgen. Hiervoor moeten we nog concreet bekijken en bespreken hoe en wat, maar een aantal punten
werden al geopperd.
o Opvolging van de RUPs: Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) in onze gemeente - Gemeente Rumst
o Ontwerpnota van de Vlaamse Bouwmeester, die zal geschreven worden om het hele dorp te laten
bekijken. Hier zou participatie van de burger belangrijk worden. Projecten worden gekozen obv deze
nota, dus mee op te volgen en zorgen dat het er komt.
o Mail naar de gemeente (elke 6 maand?), om even op te volgen mbt deze vergadering, openstaande
actiepunten en bezorgdheden en indien nodig een aantal punten opnieuw te bespreken. Eerstvolgende
communicatie met de gemeente rond mei 2022.
o Vooral ogen en oren openhouden en een recurrent punt maken op onze maandelijkse vergaderingen.
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Maar… eigenlijk begint het veel vroeger: Actie “U telt mee” – Geknipt mobiel ism BBL in 2007:

Bekommernissennota’s en bespreking van de bekommernissennota’s in 2006, 2010, 2013, 2019 + opvolging in 2020
(misschien nog meer?)
Ondertussen:
Het kerkgebouw wordt in een nieuw kleedje gestoken: opening weekend in 11-12-13 maart.
Het rond punt en de ecobuffer aan de Crequilei is in aanbouw.
Bespreking: hoe verder?
Hoe staat het met de andere beloften?
We moeten nakijken welke heikele punten we aangebracht hebben en waar men aan begonnen is.
Voorstel om de spandoeken nu weg te doen, want ze worden toch niet meer opgemerkt. Daarbij ook een flyer
verspreiden met een uitleg waarom we dit doen en waar onze bekommernissen liggen. Op die manier zal het ook
meer opvallen dat de spandoeken weg zijn.
Afhankelijk van de uitkomst van het gesprek in mei dat we willen hebben met de gemeente, kunnen ze met een
nieuwe actie teruggehangen worden.
We moeten eerst een concrete datum met de gemeente afspreken in mei.
De flyer moet ontworpen worden en zal verdeeld worden afhankelijk van wanneer de datum met de gemeente
vastligt. Els en Luc kijken voor het ontwerp.
Een van de punten die we moeten aanhalen is het oude gemeentelijke magazijn dat we graag in het park
geïntegreerd zouden zien.
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Varia
-

-

-

Els heeft contact genomen met de journalist Eric Pompen, die een andere stem wou laten horen i.v.m. de
sanering. Eerst kwam geen antwoord maar op 17/2 (na de vergadering) heeft hij toch gereageerd. Luc en
Els nemen dit op, we vragen Bruno om evt. mee voor te bereiden.
Voorstel om voor de zwerfvuilopruimactie de kerk als centraal punt te gebruiken.
Dit jaar niet meer maar we nemen dit idee mee naar volgend jaar.
Veerle De Beuckeleer van de gemeente heeft meegegeven dat er gezocht kan worden naar andere locaties
die in de toekomst zouden kunnen gebruikt worden, zoals bv. Hof van Crequi.
Magazijntje
o Het idee van de containers wordt voorlopig opgeborgen
o Er is gevraagd of we in het gtc een stuk zouden krijgen.
Dit zal opgenomen worden met Diane
Opening Volkshuis op 19/2
o We gaan daar collectief naartoe tegen 20h
o Bart VK koopt een geschenk
o Bart VK doet een oproep in de WhatsAppgroep

Waarheen
19 februari 2022
11 maart 2022
19 maart 2022
27 maart 2022
Mei 2022
24-26 juni 2022
8-10 april 2022
7-9 oktober 2022

Opening Volkshuis vanaf 16u – receptie tussen 19u-21u
Openingsfeest gemeenschapscentrum in de kerk
Terhagen Klinkt en zingt
Zwerfvuilopruimactie – nieuwe datum!
Beheerswerkzaamheden kleiputten
Terhaagse Feesten
AT Weekend
Vrouwenweekend

Volgende vergadering: 10 maart
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