Verslag dorpsraad van maandag 2 maart 2020.
Aanwezig: Ludo Steemans (VZ), Roger Philtjens (SEC), Ruben Mangelschots, Francis Holsteyns, Gijs
Dayers, Jef Goris, Jeroen Myny, Jo Martens, Leo Nulens, Louis Hauquier, Marie – Paule Aerbeydt,
Debby Braekers, Wendy Remans, Daisy Verdonck, Karine Windmolders.
Verontschuldigd: Jaak Myny, Jim Broux, Peter Orens, Inge Plessers, Sabine Veltjen.
Niet verwittigd Alain Gorremans.
Uitgenodigde gastsprekers: Paul Coolen: fietsen in H-Z en speciaal Bolderberg.
Martine Stelten: stand van zaken domein Bovy en agenda 2020.
Besproken punten vanaf de dagorde.
1. Het vorig verslag werd door alle aanwezigen goedgekeurd.
2. Het kasverslag werd voorgelezen door de voorzitter en goed bevonden.
3. Paul Coolen van de fietsersbond kwam ons het STOP-principe verduidelijken: eerst stappen
en trappen, dan Openbaar vervoer en tenslotte personenwagens. De Fietsersbond zet zich in
voor functioneel fietsen en wandelen. Waarom klimaat, veiligheid, minder lawaai, meer
plaats voor pleinen en groen. Doelstelling: “actie 25/25”, minder autoverkeer tegen 2025.
De voltallige dorpsraad van Bolderberg wil hier graag aan mee werken, om alle
Bolderbergenaren meer op de fiets te krijgen. Via de website bolderberg.be, de Kluizenaer en
sociale media’s gaan we deze mooie boodschap verkondigen. De dorpsraad dankt Paul voor
zijn duidelijke boodschap.
4. Bovy: Martine Stelten is de raad komen inlichten over de werken op Bovy die er dit jaar nog
zullen uitgevoerd worden. Zie het verslag van Martine in bijlage. Wij danken Martine voor de
duidelijke uiteenzetting.
5. Toekomst Bolderberg: Ruben licht toe dat de denkcel al een eerste keer heeft samen
vergaderd en hebben al een aantal punten besproken die ze verder zullen uitwerken en
nadien verder toelichten aan de raad. Tijdens deze denksessie hebben ze zich vooral gespitst
op de huidige problematiek mobiliteit. Voorzitter vermeldt dat deze punten zullen
geïntegreerd worden in de dagorde dorpsraad, voorbereid door het DB en mogelijk verder
behandeld in een op te richten werkgroep. Zie in bijlage hun verslag van bespreking. Ruben
vermeldt dat de volgende sessie doorgaat op 31 maart 2020. VZ vraagt om in deze sessie in
de toekomst te denken.
6. De twee participatie-samenkomsten over de Bloemenwijk, Irislaan/Heidestraat, Zandstraat
en de Slogen werden nader toegelicht aan de leden. Zie verslag op www.bolderberg.be.
Bolderberg heeft tijdens deze 2 sessies getoond dat zij constructief kunnen meedenken naar
oplossingen.
7. De raadsleden kozen hun voorkeur tot vernieuwing logo dorpsraad. Kreeg 10 stemmen. Er
waren 14 inzendingen. Gekozen logo werd ingezonden door Francis Holsteyns. Waarvoor
dank. Zie inmiddels op website

8. De dorpsraad van Bolderberg heeft zich aangesloten bij de organisatie van: “Vlaamse
vereniging voor Dorpsbelangen.” Er zijn nu al 5 van de 7 dorpsraden van Heusden - Zolder
aangesloten bij deze organisatie. De dorpsraden van H - Z hebben samen dit samen
besproken op 26-02 via Julien Maebe (zetelt in RvB Dorpsbelangen). De vereniging
Dorpsbelangen organiseert op 21 maart een AV en een vorming dag in de Luchtfabriek waar
de leden van Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Brabant en Antwerpen zullen
uitgenodigd worden. Er zullen ook een paar sprekers aanwezig zijn. Kosten hieraan
verbonden worden gedragen door de dorpsraden van H-Z.
9. Eikenbomen op de wijk tegenover de kerk: de betrokken schepen is aan het werken op
langere termijn voor een oplossing. Zie verslag op www.bolderberg.be.
10. Francis Holsteyns kwam de raad uitleg verschaffen over de nieuwe naam van de BIN-groep
die nu WBP als nieuwe naam mee kreeg, dit in samenspraak met de politiecommissaris.
Reden van deze naamsverandering: dat de vorige naam al gebruikt werd door een andere
organisatie. Zoekt binnen onze raad naar een 2de beheerder groep Bolderberg.
11. Annette Palmers meldt dat na een gesprek met hoofd sportdienst het voorstel om deze
kleedkamers te integreren in de school accommodatie en er beiden gebruik van te maken,
afgekeurd wordt, ondanks dit voorstel door schepen L. Schops gedaan werd. Anderzijds heeft
K. Bolderberg FC de toezegging in subsidies zoals vermeldt in een ontvangen schrijven. De
Dorpsraad betreurt dat de samenwerking tussen voetbal, gemeente en school niet zou
doorgaan daar dit voor alle partijen een win-win situatie is. Er zal nog contact genomen
worden door de voetbal met de gemeente om na te gaan waarom deze ommezwaai.
12. Louis zal een naamplaat maken en Gina zal de naamplaat beschilderen met de naam:
Zusterkensplein. Nadien zal dit naambord worden geplaatst achter de dienst Toerisme op het
graspleintje. Met dank aan de kerkraad om dit bord te mogen plaatsen. Zo blijven de zusters
aanwezig in ons dorp.
13. Probleem mobilhomes parking Bovy: Danny meldt dat het nieuw belijnen wacht op beter
weer.
14. Louis en Leo hadden geen nieuws over het verder verloop van de trage wegen in Bolderberg,
zij blijven dit opvolgen.
15. De oversteek Broederspad, Sint Jobstraat: zie verslag denkcel. Behoort bij het werk van AWV
om deel st Jobstraat zone 50 te maken.
16. Nieuwe bouwplannen “Villa Mozart”, er zijn verschillende bezwaarschriften ingediend tegen
deze plannen, waaronder door de dorpsraad Bolderberg, omdat er een afwijking is
aangevraagd op het huidige RUP en we niet akkoord gaan met een 4de laag. Zie artikel op
website www.bolderberg.be. Het lokaal bestuur heeft tijd tot 20 maart 2020 voor beslissing.
17. De doorgang naar de Kluis blijft voorlopig nog dicht. Eigenaars hebben te kennen gegeven
dat zij een aantal problemen met buren dienen op te lossen.

18. Annette Palmers gaf meer uitleg over de bouwplannen van de school. Voorbereidingen lopen
zeer vlot. Aannemer en architect gekend en bezig met opzet project. Start der werken
verwacht Annette vermoedelijk volgend jaar.
19. De kinderopvang blijft ook na de nieuwbouw van de school vermoedelijk op dezelfde plaats
aanwezig.
20. Skating park pleinen vrijheid Zolder: Daisy vermeldt dat de kinderen uit Bolderberg zeer
moeilijk tot niet zullen gaan of kunnen fietsen i.v.m. veiligheid verkeer. Te bekijken of
hiervoor alternatieve fietsroutes kunnen gebruikt worden.
21. Rondvraag: de jeugd van Bolderberg is op zoek naar een lokaal waar zij samen kunnen
komen om elkaar te ontmoeten voor een gezellige babbel. Voorstellen welkom.
22. Rondvraag: de gemeente wil een nieuwe formule toepassen in de plaats van de
Nieuwjaarsdrink (een dorpsfeest) en jaarlijks afwisselen in een ander kerkdorp in een
warmere periode. Dit past in een nieuwe beleidsnota “participatie en co-producering”
waarbij de dorpsraden hun adviserende rol behouden maar actiever door het lokaal bestuur
betrokken worden (zie ontvangen nota afgelopen week hieromtrent). VZ meldt dat vorige
week donderdag 27-02 alle voorzitters dorpsraden hierover ingelicht zijn. Hij geeft korte
omschrijving doel wat het lokaal bestuur voor ogen heeft. Belangrijk punt is dat het lokaal
bestuur om de 2 maanden een kerkdorp en raad en inwoners uitnodigt om 1 uur voor de
gemeenteraad eigen vragen te mogen stellen aan de aanwezige raadsleden gemeente. Raad
is unaniem akkoord om hierin een actievere rol mee te doen. Geeft ook zijn akkoord voor
een kandidatuur inrichting dorpsfeest 2020. Verdere opzet en details volgen.
23. Rondvraag: er komen regelmatig klachten binnen over fietsers op de kluis die maar nieuwe
paden bij maken en de wandelaars hinderen. De wijkagent zal contact opnemen met Natuur
en Bos en Limburgs landschap omdat zij dit gebied beheren en privé- grond is. via de website
bolderberg.be en de Kluizenaer zullen we de fietsers oproepen de huidige reglementering
hierrond te respecteren.
24. Rondvraag: Annette Palmers, schooldirectrice, meldt dat er weer skaters op de school bezig
zijn terwijl dit niet toegelaten is duidelijk gemaakt met uithangborden. Zij brengen weer
vernielingen aan, aan de infrastructuur. Vraagt nogmaals uitdrukkelijk te stoppen.
25. De voorzitter doet een voorstel om nog aparte werkgroepen op te richten die zich actiever
bezig houden met verkeer, nieuwbouw enz. Hij zal een nota hieromtrent opstellen en de
raadsleden informeren. Hij vermeldt nogmaals dat hij van ieder lid een actievere bijdrage,
inspraak en inzet verwacht zodat er een balans is zoals een huidige moderne dorpsraad
beaamt.
26. VZ bedankt de raad en sluit de vergadering.
Volgende dorpsraad op maandag 25 mei 2020 om 20.00 in de Witte zaal.
De voorzitter,

de secretaris,

Ludo Steemans

Roger Philtjens

