VERSLAG WIJKOVERLEG WIJK SINT-ANTONIUS (22 MAART 2012)

* Welkomstwoordje
korte inleiding ‘Wat is wijkoverleg” & voorstelling van de aanwezige schepenen, raadsleden en ambtenaren.

1. sport- en gemeenschapsinfrastructuur Achterstraat
zie presentatie.
sportinfrastructuur:
- VOC Amigos
- The sky is the limit
gemeenschapsinfrastructuur:
- muziek- en woordacademie
- academie voor beeldende kunst
- kindeopvang
- strijkatelier
- jeugdhuis Joe-niz
Er zijn twee grote scholen in Sint-Antonius. Kinderen opvangen op wandelafstand van de school zonder
daar een bus voor nodig te hebben, zorgt voor een aantal nieuwe mogelijkheden. Kinderen kunnen sporten
of zich creatief ontplooien en kunnen rechtstreeks van school of naschoolse opvang naar de sport- of
gemeenschapsinfrastructuur. Voor de ouders betekent dit minder over en weer rijden omdat alle
voorzieningen geconcentreerd liggen in eenzelfde site.
Er werden geen vragen gesteld over dit thema.
2. diftar-systeem
Zie presentatie.
Diftar staat voor gedifferentieerde tarifering. Hierbij geldt het principe ‘de vervuiler betaalt’. Momenteel
gebruikt iedereen labels. Vanaf mei 2012 zal elke gft-container een chip hebben. Het afval wordt gewogen
en op basis daarvan wordt het factuur gemaakt.
vragen:
- Als iemand nu een gft-container heeft van 40 liter en vanaf mei een gft-container wilt van 120 liter, koopt u
dan tijdens de overgangsperiode nieuwe labels voor de nieuwe, grotere gft-container?
Er zijn twee mogelijkheden. Ofwel kleeft u twee labels aan de gft-container. Ofwel wisselt u de labels om
aan het onthaal in het administratief centrum Zoersel of in één van de antennes in Zoersel of Halle.

3. brandpreventie in uw woning
Het brandweerkorps van Zoersel bestaat uit 52 vrijwillige brandweermannen. Het is niet alleen hun
opdracht om branden te blussen, wespennesten te verwijderen … Het is ook hun taak om mensen te
informeren en te sensibiliseren. Daarom werden een aantal informatieve filmpjes getoond.
vragen:
- Moeten rookmelders na tien jaar sowieso vervangen worden?
Als de batterij na tien jaar nog werkt en de test met de testknop aantoont dat de rookmelder nog werkt,
hoeft u de rookmelder niet te vervangen.
Na afloop had iedereen nog de mogelijkheid om iets te drinken en tegelijkertijd persoonlijke vragen voor te
leggen aan de bevoegde schepen of ambtenaar.
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