Dorpsraad Berkenbos: verslag vergadering donderdag 08.04.2021
Aanwezigen: Steven, Rob, Erwin, Rudi, Jenny, Marc, Jef, Halis en Danny.
Verontschuldigd: Philip en Jean-Marie
Zwerfvuilactie
Deze actie is geslaagd.
Er was merkelijk minder zwerfvuil.
Het materiaal hebben we mogen houden voor de volgende opruimdag.
Er hangen camera’s aan de glascontainers in de Beemdenweg. Misschien is het aan te raden om ook eens
dummies te plaatsen. Dit werkt ook ontrafelend.
Dag van de trage wegen op 17 oktober in Heusden centrum.
Het programma wordt besproken.
We hebben dit programma pas vorige week gekregen, dan is het moeilijk om dan nog overal reclame te maken.
Zou dit een maand eerder kunnen ???
Steven gaat Ludo Vanherle mailen om zo de KWB te verwittigen om samen te fietsen.
Afspraak zondag om 13u45 aan de sporthal. Dan vertrekken we samen.
GAPAD
Er is nogal wat controverse rond de gehandicaptenparking in de koolmijnlaan.
Is het zo dat de subsidie is ingetrokken omdat men een andere visie had dan de gemeente?
We wachten het verslag af van de vergadering volgende woensdag.
Snelheidsduivels in Berkenbos
Ze komen van de omliggende gemeentes om hier ongestraft te komen racen.
Indien mensen reclameren wordt hier vanwege de politie geen gevolg aan gegeven.
Personeelstekort of is men te tolerant geworden????
Weg naar de grauwe steen
Ze zijn nu alles wat op privégrond ligt over aan het brengen naar het openbaar gedeelte.
De werken zelf gaan aanvangen in het voorjaar.
Op het einde van de straat, vanaf het einde van de woonwijk, zal dit wel een probleem geven naar
bereikbaarheid voor de bewoners, maar ook voor de zelfstandigen die daar wonen. Zij kunnen echt geen kant
uit.
Wat kan de gemeente of de aannemer hier aan doen???
Vlaamse dorpsraden.
Er zij al 56 dorpsraden aangesloten met deze vereniging.
De infodag is zaterdag 16 oktober in Mechelen.
Het programma bevat weinig raakpunten met onze werking.
Saga putheks.
Dit zou een belevingstocht worden waarbij we na corona, bv 2022 opstarten en dit uitwerken in 2023 voor heel
de gemeente.
We gaan dit in het voorjaar 2022 opstarten.
Algemene vergadering
We hebben weinig punten om te bespreken.
De werken aan de grauwe steen hebben we 2 jaar geleden al gehad en de buurt krijgt nog een infomoment.

