VERSLAG WIJKOVERLEG WIJK HALLE (22 NOVEMBER 2011)

* Welkomstwoordje
Korte inleiding: ‘Wat is wijkoverleg” & voorstelling van de aanwezige schepenen, raadsleden, ambtenaren
Zoersel heeft reeds jaren een ruim uitgebouwd 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. Parkberheerplan
Zie presentatie door Bob Peeters
Vragen bewoners:
- Kunnen de paden die door joggers gebruikt worden niet verhard worden? Bij regenweer is dit niet te doen.
De verharding loop niet volledig parallel met de voorzieningen. Er kan bekeken worden om dit uit te
breiden.

2. Bomen Eikenlaan
--> zie presentatie door Bob Peeters

Vragen bewoners:
- Wat wordt bedoeld met bomen van maat 16-18?
Dit betekent de omtrek in cm . Dunner is niet te overwegen, dikker is ook moeilijk omdat die bomen moeilijk
‘aanslaan’.
- Wat gebeurt er met de bomen op Driesheide?
In de Eikenlaan bevinden zich Amerikaanse eiken, in Driesheide zomereiken. Deze laatste hebben geen
fundamenteel probleem, wel moeten zij ook gesnoeid worden.

- Er ligt veel zwerfvuil in de grachten.
We zijn ons hiervan bewust. Sommige plaatsen zijn hiervoor gevoeliger dan andere (bv: grote
verbindingsassen, fietspaden, …). Een mentaliteitswijziging is nodig (bv. via sensibilisering) en controles. In
het GAS- reglement (gemeentelijke administratieve sancties) is een administratieve boete voorzien tot 250
euro.
Ook de politie kijkt toe op de naleving. In het politiecollege is beslist om het thema zwerfvuil naar voor te
schuiven. Er zijn reeds verschillende sensibiliseringsacties geweest in samenwerking met verenigingen en
onze dienst openbare werken. (bv: zapa-acties, acties in scholen, …)
- En zwerfvuil in bushokjes? Het vuilbakje met kleine opening werd terug weggehaald ?
Dit is inderdaad terug weggehaald omdat er eerst voldoende sleutels moeten bijgemaakt worden via de
Lijn. Als dit probleem is opgelost worden de vuilbakjes met kleine opening teruggeplaatst.

- En hondenpoep?
Dit is mee opgenomen in het GAS-reglement en wordt ook gecontroleerd.

- De bomen in de Eikenlaan zouden best een ‘boost’ krijgen. Dit kan door rond de boom enkele gaten te
maken met een grondboor en hierin een mengsel van argex, gedroogde koemest en potgrond te doen. Dit
zorgt voor extra voeding. Het fietspad en het zout is immers de grote boosdoener.

Dit voorstel kan worden bekeken.
- Welke factoren primeren: veiligheid, kosten, …?
De kans op slagen primeert, en hierbij nemen wij alle factoren mee.
3. Waterbeleid Halle
--> zie presentatie door Rudy Reynders
Vragen bewoners:
- Ik heb in 2009 zelf een waterzuiveringsinstallatie thuis laten plaatsen. Nu verneem ik dat Pidpa de kosten
hiervoor op zich neemt. Kan ik de kosten die ik heb gemaakt niet recupereren ?
Moeten alle betrokkenen nu niet beter geïnformeerd worden over het feit dat Pidpa deze kosten draagt ?
De situatie is hier inderdaad gewijzigd. Pidpa zorgt nu voor installatie en beheer. Wij zullen bekijken of hier
een compensatie voor is.
- Voor wanneer is de riolering in Eikenlaan/Driesheide ?
Dit ligt in de groene cluster, wat wil zeggen dat hier ooit riolering zal komen.
Het is wachten op het GUP (gebiedsdekkend uitvoeringsplan) om een timing te kunnen maken.
Nu gebeurt dit op basis van vuilvracht en mogelijke aansluitpunten (rendabiliteit van het project).
(cf. voor Pittinxlaan)
- Wij hebben net gebouwd, hoe moet de afvoer van het afvalwater ?
Alle nieuwe rioleringsprojecten worden met het gescheiden stelsel aangelegd.
Vanaf 1991 is ook in de bouwvergunning opgelegd dat afvalwater en regenwater gescheiden kan worden
aangevoerd. Indien er dan later riolering komt ligt alles reed klaar.
In de Lotelinglaan is een oude nog ‘gemengde’ riolering. Later kan een ontdubbeling voorzien worden.
- Riolering in D’Eike ?
Dit is voorzien voor 2013 nu de collector Heideweg/Kan. Ullenslaan er ligt.

4. brandpreventie in uw woning
--> enkele voorlichtingsfilmpjes werden getoond

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.
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