VERSLAG WIJKOVERLEG WIJK ANTWERPSEDREEF (30 MAART 2010)
Welkomstwoordje
korte inleiding ‘Wat is wijkoverleg' en voorstelling van de aanwezige schepenen, raadsleden, ambtenaren
Zoersel heeft reeds jaren een ruim uitgebouw communicatiebeleid met diverse kanalen. Om een betere
inspraak te beogen wordt er bij grote infrastructuurwerken van bij de start van de planning gewerkt met een
overleggroep die bestaat uit afgevaardigden van bewoners en bestuur.
Maar daarnaast wil het bestuur het contact met de wijken versterken. Daarom werd de gemeente in acht
wijken ingedeeld, die telkens om de twee jaar worden uitgenodigd.
1. Infrastructuur Achterstraat
Dossier 1, onroerende leasing Kinderopvang: Buitenschoolse opvang, Af-en-toe opvang
- Academie (Woord, Muziek, Beeldende kunst
- Strijkatelier
- Multifunctionele
zaal
- Jeugdhuis
- Repetitieruimte
Dossier 2 , Privaat - publieke samenwerking:
sportinfrastructuur: balsporten, turnen, dansen
Dossier 3, onroerende leasing
- Omgevingswerken
- Parking
- Afbraak prefabs
- Aanleg rondom de gebouwen
Dossier 4 (van Politiezone Voorkempen) : politiecommissariaat

Zie verder presentatie.

Vragen:
- Is er plaats voorzien voor zonnepanelen ?
Een aantal daken kunnen hiermee voorzien worden. Deze optie behoort nog tot de mogelijkheden.
- Zal het jeugdhuis in de zomer niet voor geluidsoverlast zorgen, als de ramen en deuren open staan ?
Bouwfysisch is alles erop voorzien dat buiten geen geluidshinder zal zijn (cf. jeugdhuis Zoezel). Daarnaast
moeten er ook organisatorische afspraken gemaakt worden om eventuele hinder in de omgeving te
voorkomen.
- Wat is de kostprijs van dit project ?
Voor de sporthal gaan wij uit van een bedrag van 100.000 euro per jaar. Wat de andere ruimten betreft
wordt de investering geraamd op 3,5 à 4 miljoen euro .
Daarnaast besparen wij ook heel wat, omdat oude ruimte (bv. voor kinderatelier, kinderopvang,
vormingsdienst, …) veel onderhouds- en energiekosten met zich meebrengen.
- Wordt er ook kinderopvang voorzien voor kindjes van 0 tot 3 jaar ?
Wij peilen weldra naar de noden inzake kinderopvang door middel van een grote enquête. Zonder hierop
vooruit te lopen, is het aangewezen om vooral te denken aan opvangmogelijkheden die nu niet door de
particuliere initiatieven worden voorzien.
- Kunnen de parkeermogelijkheden aan de GSA dat ook mee verbeterd worden (bv. parking kleuterschool)
?
Dit kan inderdaad dan mee opgenomen worden.
- Komt er geen zwembad in Zoersel ?
Zoersel participeert samen met de omliggende gemeenten in de uitbating van het zwembad in Pulderbos.
Dit gebeurt via de intercommunale Igean.
Alleen als gemeente een zwembad bouwen en vooral uitbaten is onbetaalbaar. Eventueel valt dit te
overwegen indien Igean het initiatief zou nemen voor samenwerking met andere gemeenten.

2. Verkeersveiligheid in en rond wijk Antwerpsedreef
Sinds 2002: Zonale snelheidsbeperking
• Op verbindingswegen : 70 km/h
• In dorpen en (woon)wijken : 50 km/h
Omgeving scholen :
• (Variabele) zone 30
• Gemachtigde opzichters
Met bijzonder aandacht voor de zwakke weggebruikers.
--> zie verder presentatie

Vragen:
* In de Antwerpsedreef wordt veel te snel gereden. Men negeert er de voorrang van rechts.
Een verkeersbeleid steunt op:
- ingrepen in de infrastrcutuur (heraanleg weg, drempels, …)
- de handhaving (poilitiecontrole, preventieve acties, …)
- gedrag en mentaliteit van bestuurders (Wie rijdt er te snel ?)
Punt 1 en 2 heeft z’n beperkingen en kost handenvol geld, maar punt 3 daar kunnen wij met z’n allen iets
aan doen. Wij vragen steeds dat iedereen eerst kijkt naar de eigen verantwoordelijkheid, vooraleer over te
gaan naar 1 of 2 .
We kunnen de signalisatie in de Antwerpsedreef ter hoogte van de kruispunten nakijken.
* Er is een sluikweg via Antwerpsedreef – Jacobslaan – Medelaar - Halle
Dit valt moeilijk aan te pakken. We streven in eerste instantie naar veilig en rustig verkeer.
* Er staan paaltjes en andere obstakels op bermen.
Dit is verboden. De betrokkenen zijn verantwoordelijk als een auto schade oploopt wanneer hij moet
uitwijken en op de berm tegen een obstakel rijdt. De bermen behoren tot de openbare weg en moeten
vrijgehouden worden.
* Begroeiing op hoeken hindert het zicht.
Hiervoor wordt een reglement uitgewerkt voor heel de politiezone, zodat er makkelijker kan opgetreden
worden.
* Oversteek aan de Hallebaan is zeer gevaarlijk. Kan hier geen verkeersopzichter komen.
Precies op die plaats zal een flitspaal voorzien worden.
Wij vinden heel weinig mensen die zich ten dienste willen stellen als gemachtigde opzichter. Pas als wij
heel zeker zijn dat er voldoende opzichters zijn om deze plaats te beveiligen kunnen wij dit communiceren
naar de ouders toe. Misschien kan een oproep bij de oudercomités van de scholen uitkomst bieden.
* Kan het openbaar vervoer niet beter ter hoogte van onze wijk?
De Lijn stelt hier de belbus voor. Wij zijn reeds heel blij dat de 24 uur reservatie voor de belbus niet meer
geldt, maar is opgeschoven naar 2 uur vooraf reserveren. Helaas is de belbus meestal geen oplossing voor
de terugreis.
Omdat uit cijfers van de Lijn blijkt dat het aantal reizigers voor een reguliere verbinding hier zeer beperkt is
(soms maar 2,1 of 0) is dit niet rendabel. Een kleine pendelbus langs de deelgemeenten zou een oplossing
kunnen zijn, maar de kostprijs hiervoor is zeer hoog.
*. Hoe staat het met de beloofde bloembakken voor de Hallebaan?
Deze zijn in bestelling en worden kortelings geplaatst.
*. De verbetering van de fietsoversteek ter hoogte van de Hallebaan zou samen met de werken van het
provinciebestuur (Risschotseloop) aangepakt worden. Maar wat als de procedure hier langer loopt omwille
van een schorsing door de Raad van State ?
We kunnen dit nu niet beoordelen en hierop vooruit lopen. Als dit zou zijn zullen we de situatie bekijken en
evalueren.

* Kan er een rustbank geplaatst worden in het onverharde gedeelte van de Hallebaan ?
Dit zal worden bekeken en mogelijk mee opgenomen worden in de planning.

3.Toelichting bij wijze van sneeuwruimen en ijzelbestrijding

Strooiroute:
• Hoofdwegen
• Verbindingswegen
• Parkings, schoolomgevingen en begraafplaatsen
• Schoolfietsroutes
• Fietspaden
Zie kaart bij presentatie.

Ingezette middelen:
• Zoutstrooier op vrachtwagen
• Sneeuwschaaf
• Bandenmachine
• Sneeuwborstel voor fietspaden
• Strooiploeg
Gegevens zoutstrooien:
• Voor één volledige toer van de zoutstrooier hebben we ongeveer 4 ton zout nodig
• Één volledige toer duurt ongeveer 3 uren
• Voor de sneeuwborstel zijn op verschillende locaties zoutbakken geplaatst waar kan bijgevuld worden
• In 2010 hebben we al +/- 160 ton zout gestrooid en hebben we getest met zout/zand mengsels in straten
zonder riolering
--> zie verder presentatie
Vragen:
* De St.-Antoniusbaan heeft vele kleine zijstraatjes. Kan er ook niet gestrooid worden op de aansluiting van
deze straatjes op de St.-Antoniusbaan ?
Na de prioritaire strooiwerken, strooien wij meestal deze stukjes met de hand. Deze winter was dit echter
niet mogelijk.
* De bochten in de Jacobslaan worden nooit gestrooid. Dit is geen prioriteit, maar hoe weten wij wanneer
wij deze vraag wel kunnen stellen ?
U kan steeds een mail sturen naar gemeente@zoersel.be .
4. Preventie diefstal
Door Claudia Bogaerts van politie Voorkempen.
Zie presentatie of pagina’s op http://www.politie-voorkempen.be/
Voor technopreventief advies aan huis kan u steeds contact opnemen met Lokale Politie Voorkempen, Eddy Van
Tichelt, tel: 03/313.02.02 .

5. Mededelingen:
- Speelstraten: voorwaarden en procedure (zie www.zoersel.be)
- Opvoedingswinkel gestart (zie www.zoersel.be/opvoedingwinkel)
Na afloop had iedereen nog uitgebreid de mogelijkheid om iets te drinken en tegelijkertijd persoonlijke
vragen voor te leggen aan de bevoegde schepen of ambtenaar.
Presentaties
- Infrastructuur Achterstraat
- Verkeersveiligheid
- Sneeuwruimen en ijzelbestrijding

