Gehouden OPEN dorpsraad Bolderberg maandag 29 november 2021 (online met teams).
Aanwezig: Ludo Steemans, Gijs Dayers, Jeroen Myny, Karine Windmolders, Louis Hauquier, Peter
Orens, Carlos Ceulemans, Roger Philtjens, (secretaris).
Verontschuldigd: Jim Broux, Katrien Vanoevelen , Marie-Paule Aerbeydt, Wendy Remans, Inge
Plessers, Debby Braekers, Daisy Verdonck, Jo Martens, Ruben Mangelschots.
Annette Palmers en Danny poelmans als gast uitgenodigd. Vermelding extra: Danny Poelmans als
wijkagent gaat met verdiend pensioen vanaf 01-01-2022, maar is vanaf nu al vervangen (wegens
opname verlof van danny) door Jan Castro wijkagent Hal-Lindeman. Jan is een oud Boldebergenaar
en neemt tot eind dit jaar par-time over en vanaf 01-01 fulltime Bolderberg. De dienst gsmnummer van Danny heeft hij overgenomen.
Afwezig: Alain Gorremans. Mits Alain de laatste 2 jaar geen dorpsraad meer gevolgd heeft en geen
werkgroep opgevolgd is hij geen lid van de dorpsraad meer.
Gast-aanwezige open dorpsraad: Jelle Wellens Zandstraat. Geen vragen gesteld.
1. Vorig verslag van dd. 06-09-2021 werd goedgekeurd.
2. Het kasverslag werd goedgekeurd door de vergadering.

3. Werkgroep EVENEMENTEN: uitleg Ludo Steemans (werkgroeptrekker)
•

Het rondje bestuur is verschoven naar zat 21-05-2022 indien corona weer geen stokken
in de wielen steekt. Het 1ste idee is om in de kerstperiode van 2022 iets te organiseren
met lichtvlekken, kampvuur, fakkels, enz., in samenwerking met dienst toerisme – Bovy
en BHV. We zien wel wat het wordt. Voorzitter neemt dit verder op

•

De fotozoektocht om de mensen buiten aan het wandelen te krijgen is goed verlopen en
de prijzen zijn uitgedeeld. Er zal een geschenkbon van 25 euro worden aangeboden aan
de 2 jonge organisatoren, Alina en Kayleigh. Voorzitter zorgt hiervoor.

•

De Bolderbar was een succes en de vraag is groot om dat te herhalen in 2022 ifv de
mensen als buren zich te verbinden, zeker in moeilijke tijden. Werkgroep evenementen
zal dit verder bekijken, ook in welke jaarzone. Voorzitter organiseert een meeting.

•

Over het onthaalpunt op Bovy voorlopig geen nieuws.

•

Er zal een rondleiding komen op Bovy met een deskundige, RLLK hun onderhoudsplan, na
goedkeuring van het beheersplan Vlaanderen, een rondleiding voor inwoners van H/Z en
dorpsraad. Meer hierover op www.bolderberg.be en Hoplr. Er werd ook gevraagd aan
RLLK om meer open te zijn voor de dorpsraad en de inwoners, hierop is gunstig
geantwoord. Er zal een eerste online vergadering plaats vinden op 13/12/2021 online via
teams: Carlos Ceulemans, Louis Hauquier en Jeroen Myny zullen de dorpsraad
vertegenwoordigen. Voorzitter en secretaris nemen deel bij eigen beslissing. LS volgt de
1ste vergadering.
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4. Werkgroep wonen & bouwen: uitleg Peter Orens (werkgroeptrekker)
•
•
•
•
•

De werkgroep” wonen en bouwen” heeft vernomen dat de kinderopvang blijft en zal
gelegaliseerd worden.
Wat de velodroom betreft: de omgevingsvergunning is goedgekeurd en de bomen die
gekapt zijn zullen ergens anders worden geplant in H/Z.
Voor de verdere renovatie aan de gebouwen op Bovy is de prijsofferte aangevraagd, dit
zal zijn voor na het bouwverlof in 2022.
De fietsstallingen die voorzien zijn door het gemeentebestuur zullen in 2022 worden
geplaatst.
Het verlengen van het fietspad in de Kluisstraat is voorzien voor 2022.

5. Werkgroep mobiliteit: uitleg Gijs Dayers (werkgroeptrekker)
•

•

•

•

•

De Lijn zal ergens in 2023 de nieuwe bus-routes voor lijn 51 die zal behouden blijven
bekend maken. De werkgroep van onze gemeente en onze schepen Lode Schops hebben
hier hard voor gevochten, hopelijk volgt de Lijn hun advies. Graag hadden we als
dorpsraad (dorpsraden) hier regelmatig info over gekregen. Niet voor voldongen feiten
komen te staan.
De werken voor een veilig fietspad langs de Zandstraat tot aan de Vredestraat zullen
worden aangepakt in een eerste fase. Aanbestedingsdossier is in opmaakfase bij
studiebureau LST samen met verantwoordingsnota voor de provincie. Verwachting is dat
de uitvoeringen kunnen starten 2de deel 2022.
De dorpsraad en de fietsersbond van H/Z zullen samen met de fietsersbond van Hasselt
een plan indienen met suggesties voor het aanleggen van veilige fietspaden langs de Sint
Jobstraat, de N729 van aan de Delhaize tot aan de brug van Stokrooie, deze werken
zullen aanbesteed worden in 2022, hierbij zal ook het probleem: aansluiting Zandstraat
Sint Jobstraat worden aangepakt. Voorstel gemeente bestaat al. Te denken aan een
ovaal/rond punt?
De werken voor de nieuwe fietspaden en weg tussen de vijvers zijn volop in uitvoering en
de dorpsraad zal erop toezien dat de fietsoversteekplaatsen en de aansluiting Westlaan –
Terlaemenlaan veilig worden uitgevoerd voor de fietsers.
De verlichting van het fietspad aan de vroegere geitenstal op Bovy is door Fluvius
opgenomen in hun werkplanning en zal ten gepaste tijd uitgevoerd worden. De gaten in
het fietspad zullen worden opgevuld. Dorpsraad vraagt speciale aandacht voor het type
verlichting qua aanpassing aan fauna en flora, een ook gestuurd zodat het ’s nachts niet
nodeloos staat te branden.

6. De eikenbomen op de Wijk zullen in de kruin 20% worden teruggesnoeid en de dorre takken
zullen ook verwijderd worden, ten laatste februari 2022. Groenambtenaar Wim Gijbels is in
onderhandelingsfase kandidaten uitvoerders. De dorpsraad dankt ook Inge en Carlos om een
helpende hand toe te steken bij het opruimen van bladeren bij de oudere bewoners van de
wijk.
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7. Samenkomst voorzitters dorpsraden uitgesteld wegens coronamaatregelen.
8. Dorpsbelangen; wedstrijden ivm dorsgerichte verbeteringen: momenteel geen echte
behoefte aan. Te bekijken wat een aanvraag tot meedoen inhoudt.
9. Nieuwsbrief Kluizenaer: geen opmerkingen of suggesties.
10. Denkcel toekomst Bolderberg: echt fysiek samenkomen organiseren zodra dit terug kan
ergens volgend voorjaar.
11. Trage wegen door Louis: er zullen naambordjes worden geplaatst bij de trage wegen in H/Z.
Hierbij nodigen wij de inwoners uit om deel te nemen aan de dag van de trage wegen op 17
oktober 2022. Meer hierover later. Qua trage wegen is er nog een bepaald probleem van
verharding: Louis en voorzitter bekijken dat naar detail om verder met gemeente te
overleggen.
12. School VBS Bolderberg: Annette is er niet, Roger geeft toelichting: de goedkeuring voor de
bouw van de nieuwe school is binnen, nu wordt er hard verder gewerkt aan de
bouwplannen. Begin volgend jaar meer nieuws hierover.
13. Toekomstig jeugdhome Bolderberg: geen verder nieuws. De voorzichtig mogelijke locaties
zijn telkens negatief.
14. Samenkomst dorpsraadsleden & partners; niet zolang covid-19 geen veilige samenkomst
mogelijk maakt.
15. HOPLR: de dorpsraad spoort alle inwoners aan om Hoplr te installeren zodat men mee bent
met alle nieuws in Bolderberg, of iets kunt melden, raad vragen. Ludo doet navraag op de
gemeente of Hoplr kan gepromoot worden op het reclamepaneel dat langs de Sint Jobstraat
staat.
16. Rondvraag:
• Even ter info: de vijvers op Bovy zullen ze aflaten om aanpassingen te doen en nadien zal
het water er terug opgelaten worden, dus geen paniek. Naast de parking van Bovy zullen
terug een 10-tal bomen aangeplant worden voor de bomen die gekapt zijn.
• Er zullen in elk kerkdorp 3 inheemse bomen worden aangeplant op een braakliggend
stuk grond van de gemeente.
• Vraag tijdens de bolderbar: vertegenwoordiging raadsleden uit de grotere woonzones?
Via de website en sociale media kandidaten opvragen, zowel MANNEN ALS VROUWEN,
met voorkeur vrouwen ifv verhouding mannen/vrouwen in de dorpsraad. Voorzitter zal
dit organiseren via de website.
Ludo Steemans, voorzitter & Roger Philtjens, secretaris, leden dagelijks bestuur.
Volgende dorpsraad maandag 7 maart 2022, om 20.00u.
Voorstel volgende dorpsraden: 4 juni, 3 september, 2 december 2022.
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