VERSLAG WIJKOVERLEG BLOEMENWIJK (31 MEI 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
- kinderopvang
- 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.
Vragen:
- Zijn er plannen voor een zwembad?
Neen, er zijn geen concrete plannen. Wel is er een samenwerking met de gemeenten Malle, Zandhoven en
Igean voor de uitbating van het zwembad aan het preventorium in Pulderbos.
- Is er doorsteek voorzien naar de Gestelsebaan?
Dit is zeker niet voorzien. Wel eventueel voor fietsers, maar zeker niet voor auto’s.
- Drempels/plateaus zijn te hoog, o.m. Gestelsebaan/Hoge Dreef, Achterstraat/Hoge dreef en
Achterstraat/Korenbloemlaan?
Hier moeten wij keuzen maken. Leggen wij ze te laag aan, dan wordt de snelheid van het verkeer niet
afgeremd, leggen wij ze te hoog aan dan vermindert dit het comfort voor de automobilist.
- Is er voldoende parking voorzien met veel groen?
De parking aan de school zelf blijft hetzelfde. Maar omdat de school andere openingsuren heeft dan de
gemeenschapsinfrastructuur vullen de parkings van school en gemeenschapsinfrastructuur elkaar aan en
komt er meer plaats.
Er blijft nog veel open ruimte en groen over tussen de gebouwen. Dit is een bewuste keuze.
- Er is al veel verkeer in de Achterstaat, kan dit er nog bij?
Door de concentratie van een hele reeks voorzieningen kunnen wij de totale verkeersstroom zoveel
mogelijk beperken. Auto’s moeten niet meer langs verschillende plaatsen in de gemeente rijden, maar
vinden op één plaats verschillende voorzieningen samen. De nieuwe parking en de inrichting van de
toegangswegen waarborgen een maximale veiligheid.
- De Achterstraat is een drukke sluipweg geworden voor de N12?
De drempels in de Achterstraat ontmoedigen het doorgaand verkeer. Bovendien is de straat opgenomen in
een zone 30. Wij kunnen altijd verkeerstellingen uitvoeren om objectieve gegevens te verzamelen.
2. Park Halle met parkbeheerplan

Zie presentatie
Vragen:
- Is er voldoende mee rekening gehouden dat het park door joggers wordt gebruikt en dat er een fit-o-meter
staat?
Dit is een vorm van zachte recreatie die zeker moet kunnen in het park. Deze opmerking zal nog verder
besproken worden, want zij maakt deel uit van een bezwaarschift.
- Wat zijn de andere bezwaarschiften?
Zo zal het terugdringen van de Amerikaanse eik mee een onderdeel van discussie zijn met het ANB
(Agentschap Natuur en Bos)
- Hoe zit het met kastjes voor zoektochten met GPS (zgn. ‘geocache’ met gps)?
Dit is een particulier initiatief. Er zijn geen algemene regels, behalve de regels die de organisatie zichzelf
oplegt. Hier zijn geen problemen mee.
- Hoe zit het met de gebouwen in het park?
Het kasteel zelf wordt gebruikt door provinciale diensten (NALAH), voor niet-commerciële doeleinden. Wel
blijven hier huwelijken mogelijk. De gemeenteraad en de provincieraad hebben onlangs een
erfpachtovereenkomst en een huurovereenkomst gesloten die dit mogelijk maakt.
De Castelijnshoeve is in concessie gegeven en de schuur blijft voorlopig behouden voor de groendienst.
Het koetshuis is voorzien voor verenigingen, een opknapbeurt of renovatie dringt zich hier wel op.

3. brandpreventie in uw woning
Het brandweerkorps van Zoersel bestaat uit 52 vrijwillige brandweermannen. Het is niet alleen hun
opdracht om branden te blussen of wespennesten te verwijderen. Het is ook hun taak om mensen te
informeren en te sensibiliseren. Daarom werden een aantal informatieve filmpjes getoond.
Na afloop had iedereen nog de mogelijkheid om iets te drinken en tegelijkertijd persoonlijke vragen voor te
leggen aan de bevoegde schepen of ambtenaar.

Presentaties
- sport- en gemeenschapsinfrastructuur Achterstraat
- parkbeheerplan Halle

