
 
 

1 
 

Dorpsraad	Neerijse	

 
 

Verslag	vergadering	16	december	2014	
 

De  AV  van  de  Dorpsraad  Neerijse  heeft  plaats  gevonden  op  dinsdag  16/12/2014  om  20.00u  in  zaal  ten 
Wijngaerd te Neerijse 

  

Aandachtspunten	voor	burgemeester	en	schepenen	
 Samenspraak met de dorpsraad is gewenst alsook duidelijkheid rond de positie van het OCMW i.v.m. 

de eigendommen op het Kerkeveld. 

 De oproep door de dorpsraad naar de firma De Kock voor een gesprek blijft onbeantwoord. 

 De inrichting van de weide naast de school kan nu reeds ingepland worden 

 Onderzoek  naar  de  verbinding met  voetpaden  tussen  Langerode  en  het  centrum  van Neerijse  via 
voetpad 31 en/of voetpad 32 

Zie verder in dit verslag voor meer details en verduidelijking. 

Agenda:	
 1/ Bespreking verslag AV 09/09/2014 

                 2/ Financieel verslag 
                 3/ Nieuwe kandidatuur AV 
                 4/ Kerkeveld : stand van zaken – evolutie sedert vorige AV 
                 5/ Neires Kermes 2015 
                 6/ Website Dorpsraad 
                 7/ Winterwandeling Dorpsraad 
                 8/ 5 jaar Dorpsraad  
                 9/ Nieuwe data 2015 
                10/ Varia 

Aanwezig:	
Patrick Platton (voorzitter), Dirk Aerts, Mark Arnalsteen, Koen Derom, Pierre Van Den Neucker, Jean‐Pierre De 
Groodt, Carina Vercammer, Peter Singulé, Guido Wyseure (verslag), Bram Craps (nieuw lid). 

Verontschuldigd:	
Lieve Petit‐Jean, Lieva Rosseel, Lut Vanachter, Bruno Keyngnaert 

1/	Goedkeuring	verslag	09/09/2014	
 Punt 5 was weggevallen uit het verslag en wordt terug opgenomen. 
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Het verslag van deze vergadering wordt goedgekeurd. 

2/	Financieel	overzicht	
De  voorzitter  geeft  een  overzicht  van  de  zicht‐  en  spaarrekening.  De  toelage  van  500€  door  het 
gemeentebestuur is in goede orde  gestort op de rekening, waarvoor dank. 

3/	Kandidatuur	nieuw	lid	
Bram Craps (Langestraat, Neerijse) heeft zich kandidaat gesteld om toe te treden tot de Dorpsraad. Bram stelt 
zich voor en wordt unaniem aanvaard als nieuw lid. 

4/Kerkeveld:	stand	van	zaken‐	evolutie	
De Raad van State (RVS) heeft de milieuvergunning geschorst. Dit is het derde arrest door de RVS, het verschil 
is  dat  de  RVS  nu  overgaat  tot  schorsing  maar  nog  geen  definitieve  vernietiging  uitgesproken  heeft.  Die 
uitspraak  volgt  later.  De  RVS  heeft  ook  een  persmededeling  op  haar web‐site  geplaatst.  De  verschillende 
arresten kunnen via deze persmedeling gelezen worden. 
Zie:  http://www.raadvst‐consetat.be/?page=news&lang=nl&newsitem=242 
De milieuinspectie blijft vast houden aan de redenering dat het vernietigen  (vorige 2 maal)   of schorsen  (nu) 
van milieuvergunning betekent dat men terugvalt op de provinciale vergunning. 
 
Bezorgdheid wordt  geuit  over  de  houding  van  het  OCMW  dat  blijkt  eigenaar  te  zijn  van  percelen,  die  de 
zandgroeve zelfs gebruikt. Zo zou zelfs de ingang van de groeve zich op gronden van het OCMW bevinden. Op 
analoge wijze is de gemeente eigenaar van de holle weg, die onderdeel is van de buurtweg 26. Ontginnen en 
vooral  opvullen  tijdens  2  in  de  hoek  van  de  Loonbeekstraat  en  de  Langestraat  zal  zeer  veel  lawaaihinder 
veroorzaken naar het centrum van Neerijse toe.  Een droge vallei met diagonaal de holle weg doorsnijdt deze 
fase  2. De  gemeente  heeft  dus wel  degelijk  een  belangrijke  sleutel  positie. Het  is  voor  de  gewone  burger 
moeilijk te vatten dat de gemeente geen weet zou hebben van zijn eigendommen en dat de firma die zware 
inspanningen levert om alle gronden op te kopen op het Kerkeveld eveneens niet zou weten dat wat eigendom 
is van het OCMW of van de gemeente zelf. 
 
De voorzitter van de Dorpsraad heeft na de vorige vergadering een brief gestuurd naar mevrouw De Kock om 
haar uit te nodigen voor een gesprek hier de implicaties van de groeve op de leefbaarheid van Neerijse. Hierop 
heeft  mevrouw  De  Kock  niet  gereageerd.  Men  besluit  een  vriendelijke  herinnering  te  sturen  via  een 
aangetekende brief.  

5/	Neires	Kermes	2015	
 
De werken aan de nieuwe school betekenen dat  in mei 2015 we niet kunnen beschikken over de weide. De 
datum  zal  9‐10  mei  zijn  of  het  tweede  weekeinde  van mei.  Alternatieve  locaties  werden  besproken.  De 
combinatie  van  ruimte  voor  een  tent,  bereikbaarheid  en  voldoende  parking  maakt  het  moeilijk  om  een 
alternatief te vinden.  Er wordt besloten om een "lower key" versie te laten doorgaan in de zaal ten Wijngaerd.  
Onze eerste uitgave heeft indertijd ook geen gebruik gemaakt van de weide.  
Nauwere  samenwerking met  de  "d'Es  feesten"  wordt  voorgesteld  en  zal  door  Koen  en  Bram  voorgelegd 
worden  op  de  volgende  vergadering  van  "d'Es  feesten".    Oa. wordt  gedacht  aan  een  gemeenschappelijke 
organisatie van de zaterdag.  
Zoals elk  jaar ervaren wordt  is het opkuisen  in de  late zondag namiddag een zware karwei voor een beperkt 
aantal vrijwilligers. 
Om 7h30 op 9 januari is er een voorbereidende vergadering voor Neires Kermes ter huize van de voorzitter.  
 

6/	Website	Dorpsraad	
Bruno Stuyts is een nieuwe website aan het voorbereiden.  
 
Wordt vervolgd. 
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7/	Winterwandeling	Dorpsraad	
 
Alle voorbereidingen zijn getroffen voor deze winterwandeling. Op 31/01/2015 organiseren Dorpsraad Neerijse 
en ex‐KWB Loonbeek‐Neerijse een nieuwe editie van de winterwandeling. De bus vertrekt om 07.30 u. op de 
parking van RVT Ter Meeren.  Deze keer verkennen we het gebied rond het meer van Overmere‐Donk.  Na de 
wandeling  is er  in Dendermonde een avondmaal. De bedoeling  is om  rond 22.00u.  terug  thuis  te komen  in 
Neerijse. 

8/	5	jaar	Dorpsraad	Neerijse	
De Dorpsraad werd opgericht op 26 november 2009 en bestaat dus vijf jaar. Om dit te vieren nodigt wordt voor 
de leden van de AV en hun partner een nieuwjaarsreceptie georganiseerd in de Baron's House op woensdag 14 
januari. 
 

9/	Nieuwe	data	2015	
   
Volgende data zijn voorlopig gekozen voor de AV in functie van de beschikbaarheid van de zaal: 
Woensdag 18 maart 2015 
Woensdag 17 juni 2015 
Woensdag 16 september 
Woensdag 16 december 
  

	10/	Varia	

Inrichting	van	de	weide	en	omgeving	van	de	nieuwe	school	
De werken voor de nieuwe school zitten op schema. Strenge eisen worden gesteld aan de toegankelijkheid van 
de nieuwe school voor rolstoelgebruikers.  De trap naast het kapelletje aan de oude pastorij beantwoordt niet 
aan deze eisen. Gevraagd wordt om deze te vervangen door een gepast hellend vlak. 
De weide wordt uitgebreid en door middel van een RUP zal deze ook de correcte gewestplanning verkrijgen. Na 
de werken  kan  deze weide  ingericht worden.  Het  is  belangrijk  om  nu  reeds  een  inrichting  (  bvb  banken, 
speeltuigen…) in te plannen.  
Ook is voor de donkere wintermaanden een gepaste verlichting van de donkere Donkerstraat tot aan de school 
noodzakelijk. 

Degelijke	voetpaden	naast	de	wegen	in	Neerijse	
De tijdelijke verhuis van de school naar Ter Meeren drukt vele bewoners op de neus hoe slecht het gesteld is 
met de voetpaden in Neerijse. Het voetpad van Ter Meeren tot aan de Beekstraat is nagenoeg onmogelijk voor 
kinderkoetsen. Daarom een oproep om deze situatie te verbeteren. 
 

Openstellen	voetpaden	in	Neerijse	
Onlangs werd voetpad 34 ("Sentier 34") opengesteld. Dit is een pad dat de Kleine Puystraat verbindt met de Jan 
Vranckxstraat. Dit voetpad is landschappelijk mooi maar heeft geen functionele verbindingswaarde. Het loopt 
parallel met de 2 Puystraten. 
Ook werd er actie gevoerd op 19 oktober door bewoners van Langerode om het voetpad 31 ("Sentier 31") en 
een bestaande feitelijke verbinding (die zelfs op de Ferraris kaart staat maar spijtig genoeg niet geen nummber 
heeft in de Atlas der buurtwegen) terug op te stellen. Deze weg loopt door het Langerode bos. De beheerders 
van de Dode Bemde hebben  zowel  voetpad  31  en  als de  verbinding  van de  Langerodestraat  afgesloten  en 
versperring aangelegd met taken en omgezaagde bomen.  
Voetpad 32 ("Sentier 32") is een alternatief. Dit voetpad verbindt de Donkerstraat tot de Jan Vranckxstraat. Het 
bestaande  gedeelte  beperkt  zicht  tot  de  verbinding  achter  de  school  tussen  de  Donkerstraat  en  de Grote 
Puystraat. De gemeente heeft het bovenste gedeelte  tussen de 2 Puystraten omgevormd  tot een afvalwater 
gracht.   
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Gevraagd wordt aan de gemeente om de mogelijkheid tot openstellen van beide voetpaden te onderzoeken in 
de gepaste consultatie met alle betrokkenen.  Guido Wyseure zal een voorbereidend dossier uitwerken dat als 
startpunt kan dienen. 
 
 
Einde vergadering om 21h58 
 
Verslag  Secretaris             Voorzitter 
  Guido Wyseure            Patrick Platton  
 
Verslag goedgekeurd door de AV van 18 maart 2015 


