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Vergadering
AT

Aanwezig
Verontschuldigd

Agenda
- Bekommernissennota
- Gazet
- Sanering deelgebied 2

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

- Terhaagse Feesten
- Zwerfvuilsubsidie
- Website

-Belastingen

Terhaagse Feesten
Zie bijlage

Belastingen
Diane neemt nog eens contact op met Omer voor onze belastingaangifte.

Zwerfvuilsubsidie
We hebben van de gemeente de subsidie voor onze zwerfvuilactie gekregen.
Beslist wordt om een deel van de opbrengst te besteden aan een bloemetje voor het gezin dat al enkele maanden
intensief de kleiputten aan het opruimen zijn. Bart Vierbergen en Wim Rottiers zorgen hiervoor.

Bekommernissennota
Antwoord Geer Antonio op onze vraag of de bekommernissennota u ook op het schepencollege was besproken.
“Ik herinner mij dat wij een heel open en constructief gesprek hebben gehad, waarin ik ook
achtergrondinformatie heb gegeven over een aantal thema’s. Hebben jullie nog specifieke aandachtspunten die
nog de nodige aandacht zouden moeten krijgen?”

Gazet
Voorstel artikels
3/4
Welkom
Bart V.
1/3
Zomerbar + bierbrouwers
Arnout
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
De nieuwe website staat online properkes te blinken, alle input is welkom.
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Sanering voormalige kleigroeve Terhagen
Peter Coppens, woonachtig in de Populierenlaan, vraagt of we niet eens kunnen samenzitten met als doel een
gezamenlijk standpunt in te nemen over de sanering.
Deze vergadering is door gegaan op 1 juni bij Rosie thuis.
Aanwezigen: Jan, Rosie, David, Joeri, Els M., Diane, Bart V., Peter Coppens, Renilde Thijs (wijkcomité
Bosstraat).
Nadat iedereen zich had voorgesteld geeft Patrick ter verduidelijking de historiek weer en de nieuwe plannen.
Concreet zijn er drie mogelijkheden:
1 : Enkel het gips stort en het voormalige stort van de provincie Antwerpen afdekken.
2 : Beide storten afdekken + de tussenliggende ruimte (de sarcofaag);
3 : Volledig reliëf herstel waarbij het grootste deel van deelgebied twee zou worden opgehoogd.
Voor elk van de opties valt iets te zeggen maar de vergadering is het er over eens dat optie 3 de minst
aanvaardbare is.
Voornaamste bekommernis vanuit Actief Terhagen is vooral de na-bestemming van het terrein.
Die staat ingevuld als zachte recreatie maar een concreet plan is er niet.
Peter Coppens stelt voor om nu al een open brief te sturen naar de bevoegde instanties om duidelijk het signaal
te geven dat het gebied niet zomaar wordt opgegeven. Deze brief zou dan worden ondertekend door
verschillende verenigingen.
Actief Terhagen wil liever eerst een unaniem standpunt kunnen innemen, dit betekend wel dat we voor
september niets concreet zullen doen, wat misschien ook niet zo’n erg is vanwege de vakantieperiode.
Als tussenoplossing wordt voorgesteld een brief op te stellen met daarin de concrete vraag naar een
nabestemming.
De afgevaardigde van Wijkcomité Bosstraat volgt beide redeneringen, zal deze voorleggen aan wijkcomité
Bosstraat (gaat door in de week van zes juni) en zal dan feedback geven.

Waarheen
23-27/ 06: Terhaagse Feesten
13-15/10: Weekend Actief Terhagen

Volgende vergadering
12 juli
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