Verslag Algemene Vergadering Wijkraad Buerstede
Agenda
1. Voorstelling van de leden van de wijkraad
 Chantal De Cauwer ‐ voorzitter
 Wim Claeys ‐ondervoorzitter
 Steven Nuyts– penningmeester / BIN coördinator
 Lies Linskens ‐ secretaris
 Lea Scholiers ‐ bestuurslid
2. Wegwijs website www.buerstede.be
 Toelichting van verschillende topics
3. Activiteiten 2014
 12/01 nieuwjaarsreceptie gemeentebestuur
 18/03 algemene vergadering
 07/05 infovergadering Peking Wok
 28/06 wijkfeest Zomer BBQ
 19/10 garageverkoop
 03/11 opstart BIN
 21/12 wijkfeest Winter Brunch
 Buerstede wijk leeft want grote deelname!
4. Financieel verslag 2014
 Positief !
5. Geplande activiteiten 2015
 23/02 info avond gazon
 23/03 vraag op gemeenteraad
 26/03 info avond Peking Wok
 26/04 garageverkoop alle wijken
 27/05 algemene vergadering
 04/07 wijkfeest zomer BBQ
 18/10 garageverkoop
 20/12 wijkfeest Winter Brunch
6. BIN






Toelichting van BIN
17.10% of 73 huizen van de Buerstede wijk nemen deel aan BIN
Oproep tot deelname aan BIN
Coördinator BIN: Steven NUYTS
Inschrijving &info op website

27/05/2015

7. Gestelde vragen 2014
 Lichtpollutie Essers Groenenhoek: overvloed aan licht door gebouw Essers –
verantwoordeljke gebouwen bedrijf beloofde er iets aan te doen en ondertussen werden de
lichten naar beneden gericht en minder lichtpollutie, nu ok.
 Zandwal Cardoen Groenenhoek: er zijn ondertussen bomen en struiken op aangeplant.
8. Knelpunten
8.1. Schepen Bart Lambrecht
8.1.1. Sluipverkeer Groenenhoek
 Tellingen gebeurd –sluipverkeer / verdubbeling t.o.v. verkeer van bewoners alleen.
 300 auto’s residenten – 400 auto’s sluipverkeer/dag .
 Vraag om ingreep te doen door gemeentebestuur.
 Mogelijks tractorsluis? Knip? Controle door politie want is alleen voor plaatselijk verkeer.
 Bewoners ervaren dit als gevaarlijk, hebben zelf analyse gedaan op 23/4. Draagvlak bij
aanwezigen.
 Sluipverkeer genereert veel afval.
 Mobiliteitsplan: neemt veel tijd in beslag, hopelijk deze legislatuur nog.
 Akkoord van de Schepen om testcase knip te doen.
 Fiat van naburige gemeenten voor dat beslissingen genomen kunnen worden.
8.1.2. Sluipverkeer wijk
 Probleem nog steeds hetzelfde als vorig jaar: meer controles door politie.
8.1.3. Helststraat ontsluiting industriezone
 Studie INGAN gestart in2013 – kostenplaatje hoog > onteigeningskosten + aanleg 650.000€
onmogelijk in deze legislatuur.
8.1.4. Zone 30 school beter zichtbaar maken
 Akkoord Schepen om rijweg 30 te herschilderen
8.1.5. Zone 30 in de hele wijk?
 Te bekijken als onderdeel van het mobiliteitsplan
8.1.6. Kruispunt op Boomsesteenweg A12
 Plannen gewijzigd t.o.v. toelichting vorig jaar.
 Er komt ondergronds (geniet voorkeur van gemeente) of bovengronds kruispunt op 2
plaatsen Kontichsesteenweg en Langlaarsesteenweg
 Overleg Minister Weyts op 12/6 door Schepen Bart Lambrecht / Burgemeester Sophie De Wit
8.1.7. Mobiliteitsplan
 Mobiliteitsplan: neemt veel tijd in beslag, hopelijk deze legislatuur nog.
8.1.8. Heraanleg voetpad Peking Wok
 Afwachten tot beslissing rond Peking Wok anders dubbel werk door technische dienst van de
gemeente. Hun planning zit vol voor 2015.
8.1.9. Heraanleg voetpad einde Buerstedelei 2016
 Afhankelijk voetpad Peking Wok

8.2. Schepen Rene Lauwers
8.2.1. Peking Wok bouwplannen
 Gemeente zal plannen beoordelen. Nu geen uitspraken over doen.
 Nodige parkeerplaatsen wordt geschat op 75.
 Richtlijn gemeente:per 50m2 ‐ 1 parkeerplaats, is onvoldoende!
8.2.2. Peking Wok zwerfvuil rond gebouw
 Matras, voedselpotten, ratten worden gesignaleerd.
 Voedselinspectie? Reeds gebeurd maar weinig gevolg aan gegeven.
 Afspraak dat gemeente een brief sturen
8.2.3. Aangepast parkeerbeleid
 Ifv nieuwe busstroken A12 > 0 parkeerplaatsen! Zie vraag wijkraad 23/03/2015
 Gemeentebestuur acht dit niet mogelijk.
8.3. Postoverste Johan Janssens
8.3.1. Controle kleuterschool parkeren / controle sluipverkeer wijk
 Mentaliteitsprobleem.
 Systematische controles niet mogelijk wegens de bezetting van politie.
 Politie belooft meer controles in te lassen
8.3.2. Vakantietoezicht
 Vakantie toezicht? Online aanvragen op de HEKLA website.
8.3.3. Parkeren in Helsttraat
 Advies parkeren in Helstraat / berm – conclusie: reglementair parkeren, niet op voetpad!
9.

Verwachtingen
 Geen opmerkingen.

10. Rondvraag
 Kom op tegen Kanker – vraag of wijkraad/leden willen rondgaan met plantjes voor Kom Op
Tegen Kanker
 Suggestie tot flyer om do’s endo nots rond maken van lawaai tijdens feestdagen en zondagen
(bijv.: grasmaaier). Wijkraad zal infomail rondsturen hierover.
11. Bedankingen

Bijlage 1 – Financieel verslag
Bijlage 2 – Aanwezigheidslijst

