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1. Verkiezing bestuursleden
Huidig team stelt zich opnieuw kandidaat:
• Chantal De Cauwer
• Wim Claeys
• Steven Nuyts
• Lies Linskens
• Iedereen aanwezig is het daarmee eens: het nieuwe bestuur werd unaniem verkozen.

2. www.buerstede.be
Kort overlopen van de website. Geen vragen.

3. Activiteiten 2015:
• 23 februari : info avond: een mooi gazon, ook in de Buerstede!
• 23 maart : vraag op de gemeenteraad
• 26 maart : informatievergadering Peking Wok
• 26 april : garageverkoop met alle wijken
• 28 april : algemene vergadering
• 4 juli : wijkfeest : Zomer BBQ
• 18 oktober : garageverkoop
• 20 december wijkfeest : Winter Brunch
Geen opmerkingen.

4. Financieel resultaat 2015:
Zie bijlage.
Geen opmerkingen.

5. Activiteiten 2016
• 26 april : Algemene Vergadering
• 23 mei : cursus 'Reanimeren en defibrilleren’ : we laten nog weten of die datum doorgaat
• ?? Wijkfeest ??
Vraag door wijkraad gesteld of het concept van de voorbije jaren dient veranderd te
worden. Volgende reacties van de Buervrienden:
BBQ is goed
Liefst in schooltje
• 16 oktober : Garageverkoop
• Andere activiteiten?
Geen suggesties van de Buervrienden.
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6. BIN
• Bin- Flash is ok, hoewel sommige leden deze niet altijd krijgen. Steven gaat dit bekijken.
• Terugkoppeling dringende berichten kan beter. Steven gaat dit bekijken.

7. Knelpunten 2015
Zie overzichtslijst op www.buerstede.be.
1. Schepen Bart Lambrecht.
• Sluipverkeer Groenenhoek:
De knip wordt zeer positief onthaald! Er loopt nu een proefperiode tot 21 juni. De
paal werd al vaak vernield. Er zijn 3 sleutels verdeeld (Technische Dienst Aartselaar,
Technische Dienst Hemiskem en Brandweer). Er heerst onzekerheid over feit of
sleutels zijn gegeven of niet aan bewoners. Na de proefperiode zou schepen
Lambrecht de paal graag vervangen door traktorsluis. Zoals in de Hallestraat aan
Wima Bowling. Hemiskem wou dit eerst niet doen omwille van belemmering voor
doorgang van de brandweer.
Vraag Buervriend: de aanduiding naar Aartselaar is perfect. Maar het is niet goed
aangeduid in Hemiksem. Is een betere aanduiding mogelijk? Schepen Lambrecht
checkt met collega schepen Hemiskem om een extra bord te plaatsen.
Vraag Buervriend: kan de bareel aan Hoboken (Klaverbladdreef) vervangen worden
door een traktorsluis? Nu staat de bareel regelmatig open. Schepen Lambrecht
checkt met collega schepen Hoboken.
•

Sluipverkeer in de wijk:
De Wijkraad vraagt een structurele oplossing. Politiecontroles alleen lossen het
probleem niet op.
De Helststraat is voor de politie geen prioriteit om controles te doen. De postoverste
Johan Janssens acht dit geen straat “uitgezonderd plaatselijk verkeer”. De politie
heeft niet voldoende mankracht om overal te controleren.
Er is momenteel een Klankbordgroep voor het Mobiliteitsplan. Ook de Wijkraad is
daarin vertegenwoordigd.
Voorstel camera’s die in en uitgaand verkeer controleren is te duur. Kostprijs is
50.000 € per camera.

•

Ontsluiting industriezone Helststraat:
Schepen Lambrecht gaat dit nakijken

•

Zone 30 kleuterschool:
Schilderingen moeten langs kant van weg waar de auto’s rijden geschilderd worden. Dit
mag niet in midden aangebracht worden.

•

Zone 30 hele wijk:
Wijkraad stelt voor om de om ganse wijk zone 30 te maken.
Schepen Lambrecht wil dit bekijken in het Mobilteitsplan. Dit kan dan misschien volgend
jaar gerealiseerd worden. Nu is het afwachten. Planning Mobiliteitsplan: eerste fase is
achter de rug (scope) // de komende maanden wordt alles onderzocht// na de
zomertellingen wordt het Mobiltieitsplan opgemaakt, nog voor einde van het jaar.
Aartselaar is één van laatste gemeenten die nog geen Mobiliteitsplan had. Er is nog geen
wegencategorinsing in aartselaar. Zone 30 komt er pas als het Mobiliteisplan voor
Aartselaar er is. De schepen wil alles samen doen. Er komt nog een volgende
vergadering bij de Klankbordgroep om verdere vragen te stellen.

Verslag Algemene Vergadering Wijkraad Buerstede

26/04/2016

•

Kruispunten Boomsesteenweg:
De Buervrienden hebben weinig geloof dat dit ooit aangepakt wordt.
Dit is een bevoegdheid van het Vlaamse Gewest. Het geld van de Slimme
Kilometerheffing (60 to 80 miljoen €) zou worden geïnvesteerd in de heraanleg van
wegen. De A12 staat bovenaan de lijst.
Hoe heraanleggen? Er komt dit jaar een finale studie (150.000 €), hoe de
kruispunten moeten worden aangepakt.
Afbraak brug Wilrijk: staat niet in meerjarenplan volgens schepen Lambrecht. Men
wil eerst de kruispunten aanpakken.
Ondergronds of bovengronds (miniviaduct)? De gemeente Aartselaar is voorstander
om de A12 ondergronds te brengen, met U-turns zoals aan de Decathlon.
Er worden budgetten voorzien voor Aartselaar en Schelle.
De studie ivm de Slimme Kilometerheffing staat ingeschreven in de Beleidsnota en
het Meerjarenplan, zeggen de burgemeester en schepen Lambrecht.
Kunnen slimme verkeerslichten gebruikt worden voor kruisend verkeer A12? Geen
goed idee, want dan gaan de opkruisende straten nog langer moeten wachten. Het
verkeer van de A12 zou dan voorrang krijgen.

•

Heraanleg voetpad Peking Wok:
Gepland najaar 2016.

•

Heraanleg voetpad Buerstedelei:
Gepland najaar 2016.

•

Herstel wegdek Groenenhoek na werkzaamheden PIDPA:
Canalco krijgt opdracht om dit te herstellen na inspectie (komende weken).
Schepen Lambrecht vraagt bewoners om foto’s door te sturen van nieuwe
schadegevallen.

•

Wegdek Cleydeallaan:
Vooral ‘s nachts vrachtwagens boven 60 km per uur. Bewoners hebben barsten in
huizen.
Fluisteralvalt: staat niet in Meerjarenplan.
Meerjarenplan: alle voegen van de betonplaten herstellen (25.000 euro) deze
zomer.

•

Sluipverkeer Helstraat:
Zie Sluipverkeer in de wijk.

•

Vragen van Buervrienden:
Zwaar vervuilende trucks van verhuizingen De Vic: de politie gaat de
schouwingsattesten van de vrachtwagens ter plaatse nakijken.
Rode coating op het wegdek gaat af: dit najaar gaat men alle kruispunten nog eens
bekijken.
Pijlen zetten aan beide kanten weg van de Aldi op de Kontichsesteenweg, waar rode
coating ligt: dit is opgenomen in het Mobilteitsplan.
Kan de zitbank ter hoogte van de dreef, die werd kapot gereden, terug vervangen
worden? Schepen Hameau zal hier op toe zien.
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2. Schepen René Lauwers.
niet aanwezig, de vragen werden beantwoord door burgemeester Sophie De Wit.
•

Gemeentelijk parkeerbeleid:
Dit is de verordening die bekrachtigt is. Er wordt niet meer aan gesleuteld. Er waren al
veel onderhandeling. Dit zit al boven wat in andere gemeentes de norm is. Volgens
gemeente is dit de norm.

•

Zwerfvuil Peking Wok:
We vragen al 1 jaar om het onkruid op de stoep (1.70 m hoog) en het zwerfvuil op te
ruimen.
Peking Wok is niet in failliet, dus de gemeente zou de onkostennota om dit op te
ruimen kunnen doorsturen.
De omgevallen boom is quasi onmiddellijk weggehaald door Peking Wok eigenaars.
De gemeente kan hen dan toch ook bereiken om het zwerfvuil en onkruid op te
ruimen.

•

Bouwaanvraag Peking Wok:
Ook bij de provincie geweigerd.
Er is nog een nieuw informeel voorstel door Peking Wok gedaan, maar dit werd
afgewezen door de gemeente (te weinig parkeerplaatsen).
Verschillende vergunningsaanvragen nemen tijd in beslag. Peking Wok doet steeds
andere voorstellen.
De gemeente wil de eigenaar van de Peking Wok overtuigen om de plannen kleiner
te maken of te verkopen.

•

Verkrotting Peking Wok:
Wanneer kan er krotbelasting komen? Volgens Johan Janssens is dit geen korte
termijn procedure maar kan dit jaren duren.
De gemeente kan niet afdwingen om te slopen.

•

Verkavelingsaanvraag Ahornelaan:
Wegens de lopende procedure rond aanvraag kan de burgemeester hier geen
informatie over geven.
De Wijkraad vraagt aan de schepen om een verkavelingsaanpassing te doen voor de
hele wijk, om de eigenaars in de toekomst te beschermen tegen dit soort aanvragen.
Het diensthoofd van Ruimtelijke Ordening bekijkt nu de mogelijkheden.

•

Vragen van Buervrienden:
Cleydeallaan 5: er is een autohandelaar gekomen. Het is verboden om auto’s te
stallen op niet verharde weg. De milieuambtenaar zal hiervan worden verwittigd,
met de vraag deze eigenaar te contacteren. Er zijn auto’s zonder nummerplaten
gesignaleerd aan deze woning. Dit wordt bekeken door de politie.
Waarom komt de groenophaling al op dinsdag, en niet mee op woensdag met de
andere ophalingen? De vuilniswagen op dinsdag is een aparte firma, die is niet van
de vuilnisophaling van de gemeente uit. Alle ophalingen gebeuren op woensdag.
Wat is het standpunt van de gemeente tov de uitbreidingsaanvraag van de ISVAG?
De gemeente is er eigenlijk niet mee bezig.
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3. Postoverste politie Johan Janssens.
• Controle kleuterschool parkeren:
Er zouden momenteel geen problemen meer zijn.
•

Controle sluipverkeer wijk:
Er wordt maandelijks controle gedaan in de wijk.

•

Afschriksirene vogels:
Er is een Buervriend die gebruik maakt van een afschriksirene voor vogels. De
omwonenden ervaren dit als zeer storend. Ook de politie van Aartselaar heeft
na klachten van hun buren, dit toestel moeten verwijderen.
De nieuwe gemeenschapswacht zal naar de bewuste bewoner toe gaan om te
bemiddelen.
De Wijkraad zal een informatieve mail naar de wijk sturen.

•

Vragen van Buervrienden:
In de Azalealaan is er duidelijkheid over parkeren nodig: is er wel voldoende
doorgang voor een brandweerwagen? Het is niet toegelaten om op berm te
parkeren!
In de Rozenlaan zijn er werknemers van bedrijven op de Cleydaellaan die
daar nu de hele dag komen parkeren. Ze mogen daar niet parkeren! De
politie gaat dit bekijken.

8. Knelpunten 2016
Zie overzichtslijst op www.buerstede.be. En ook de besproken punten, hierboven. Er werd
toegevoegd:
• Herstel wegdek Groenenhoek na werkzaamheden PIDPA.
• Wegdek Cleydaellaan.
• Sluipverkeer Helststraat.
• Verkrotting Peking Wok.
• Verkavelinsaanvraag Ahornelaan.
• Afschriksirene vogels.
9. Vragen 2015
Speeltuintje Buerstedelei:
De gemeente heeft enkel het plan om een vogelnestschommel bij te zetten (budget
1.500 €). Er was in de voorgaande mails naar de wijkraad eerst sprake van een
combi- toestel dat ook voor de grotere kinderen aantrekkelijk is. Het is jammer dat
er geen samenspraak mogelijk was met de wijkraad. Er werd “een mooi plan
getekend”, maar de wijkraad werd hiervan niet geïnformeerd.
Er is nochtans duidelijk nood aan iets voor wat grotere kinderen (> 7 jaar).
Antwoord schepen Van Hecke : budget is beperkt.
Vraag Buervrienden : kunnen we dan zelf niet iets zetten?
Kunnen er voetbalnetten geplaatst worden?
Antwoord schepen Van Hecke : dit is niet haalbaar want ze worden direct kapot
gemaakt.

10. Uw verwachtingen?
Geen andere verwachtingen van de Buervrienden.

