
   

 

Dorpsraad Neerijse 

 

Verslag	vergadering	21	december	2016	
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Aanwezig:		
Dirk Aerts, Mark Arnalsteen, Jean‐Pierre De Groodt, Guido Wyseure, Koen Derom, Sonja De Keyser 

Peter Hellemans, Pierre Van De Neucker, Patrick Platton, Peter Singulé, Carina Vercammer, William 

en Caroline Blomme, Bruno Stuyts en Bram Craps 

Verontschuldigd	:	
Bruno Keyngnaert   

1. Verwelkoming/inleiding	door	de	voorzitter	
De voorzitter opent de vergadering en dankt William en Carolien voor de gastvrijheid. 

In deze  laatste vergadering blikt de voorzitter  terug op de activiteiten: de winterwandeling, Neires 

Kermes, Zwerfvuil actie, de herinrichting en uitbreiding van de weide voor de nieuwe school en het 

etentje.  De voorzitter dankt de inzet van de dorpsraad die van dit 6de werkjaar opnieuw een succes 

gemaakt hebben. We zijn tesamen met de dorpsraad van Ottenburg de meest actieve dorpsraad. 

Er waren dit jaar zowel een droevig overlijden als een blijde geboorte, die de leden van onze dorpsraad 

aangegrepen hebben.  

2. Kandidatuur	nieuw	lid	Dorpsraad:		
Mevr. Sonja De Keyser stelt zich voor en wordt unamiem aanvaard door de dorpsraad als een nieuw 

lid. 

3. Goedkeuring	verslag	AV	12/09/2016	
Het verslag van vorige dorpsraad wordt unaniem goedgekeurd. 

4. Financieel	overzicht	
Dirk Aerts geeft ons een overzicht van de inkomsten en uitgaven tot nu.  De bijdrage van de gemeente 

is nog niet gestort en dient verantwoord te worden. De kosten in verband met het krantje van Neerijse, 

dat ook de ganse bevolking ten goed komt kunnen oa ter verantwoording van een bijdrage ingediend 

worden. De samenwerking met de d'Es feesten verliep zeer goed maar eventueel moeten er diverse 

scenario's over de balans van Neires Kermes op voorhand beter uitgewerkt worden.  

5. School‐weide	
Bram brengt verslag uit vanuit de werkgroep en licht de evolutie toe. Een schets van het ontwerp wordt 

besproken. De dorpsraad dringt aan op een zo groot mogelijke speelweide, zodat de kinderen daar 

bvb. niet alleen kunnen ravotten tijdens de speeltijd onder toezicht van de school en voetbal spelen 

maar dat er ook ruimte is voor activiteiten zoals bvb. Neires Kermes met het plaatsen van een grote 

tent, springkastelen... De school heeft een omheining op de verlanglijst om tijdens de recreatie tijd een 

gemakkelijk en veilig toezicht te kunnen houden.  

Groot probleem blijven de beperkingen omwille van het agrarisch gebied. Dit betekent dat er geen 

permanente constructies  (inclusief  speeltuigen,  finse piste, petanque baan) mogelijk  zijn en dat de 

rechtszekerheid bij klachten door buurtbewoners problematisch kan worden.  Ook is de schapenweide 

een wijze om het agrarische karakter te benadrukken. 

Alhoewel dit wellicht niet binnen het jaar mogelijk is zou een kleine RUP met uitwisseling van openbaar 

nut gebied van het Kerkeveld de balans agrarisch gebied voor Huldenberg behouden en op langere 



   

 

termijn voor de school de beste rechtszekere oplossing kunnen bieden.  Het Ruimtelijk struktuurplan 

van de gemeente vermeldt deze problematiek expliciet. 

De vraag van een buurtbewoner om betrokken te worden werd besproken door het weide werkgroep 

(school en dorpsraad). Het gepaste ogenblik wordt gezocht voor consultatie na een eerste ontwerp 

van de nieuwe en uitgebreide "weide". 

De dorpsraad is bereid om financiëel bij te staan op voorwaarde dat de weide ook multifunctioneel 

ingericht wordt en dus ook  een functie krijgt als een ontmoetingsplaats voor Neerijse. 

 

6. Sociaal	project:	initiatief	William	
Startend van de vaststelling dat de dorpsraad meer is dan een feestcommitee voor Neires Kermes werd 

er intens van gedachten gewisseld over mogelijke acties. 

Vooreest is het belangrijk de noden te kennen in Neerijse. Maar al te vaak is er verdoken armoede 

en/of sociale eenzaamheid voor kansarme gezinnen en alleenwonende ouderen. In samenwerking met 

de school  is een goede buurtkennis  in volle discretie noodzakelijk zodat alle  inwoners zich goed en 

ondersteund  voelen  in  Neerijse.    Vele  straten  organizeren  een  BBQ  om  de  samenhorigheid  te 

verbeteren tussen de buren.  Deze BBQ's moeten er zorg voordragen dat ook de kansarmen kunnen 

deelnemen en dat de initiatieven democratisch blijven (bvb. geen dure traiteur met als gevolg dure 

deelnemingsprijzen). 

Bewustzijnde van de beperkte financiële en persoonscapaciteit van de dorpsraad werd nagedacht over 

concrete initatieven.  

Daar  de  jaarlijkse  "Gazet  van  Neerijse"  alle  inwoners  wenst  te  bereiken  zal  er  in  volgende  editie 

aandacht besteed worden aan thema's die de drempel verlagen naar sociale ondersteuning zonder 

neerbuigend te worden. 

De  initiatieven  van  het  zorgforum  (zie  volgende  punt)  zullen  verder  opgevolgd worden  en  hieruit 

kunnen mogelijke acties voortvloeien. 

Een mogelijkheid bestaat in een financiële bijdrage en medewerking aan een lokaal sociaal project.  

 

 

7. Zorgforum	 kinderarmoede	 in	 Huldenberg:	 	 verslag	 van	 info‐avond	
door	Guido	en/of	Patrick	

Patrick en Guido werden uitgenodigd op het zorgforum als voorzitters van de gezondheidsraad en de 

milieu‐adviesraad.   Herman Depré,    schepen voor  het OCMW, had  alle  actoren uitgenodigd uit  de 

zorgsector.    Indien  3  van  de  6  criteria  "Beschikbaar  maandinkomen",  "Opleiding  ouders", 

"Arbeidsituatie ouders", "Stimulatie niveau", "Huisvesting" en "Gezondheid" beneden een ondergrens 

aanwezig  zijn  dan  leeft  men  in  kansarmoede.  De  volgende  factoren  bepalen  het  armoede  risico: 

Eenoudergezinnen, Gezinnen waar niemand werkt, Gezinnen waar beperkt gewerkt wordt, Gezin dat 

gezinswoning huurt, een ouder met nationaliteit buiten Europese unie, Gezin zonder hoogopgeleiden. 

Volgens kind en gezin schat men de geboortes van kansarme kinderen in Huldenberg  op 2,5%. Vooral 

verontrustend is de toename. Blijkt dat ook dat het aantal leefloners in Huldenberg (voor 2013 1,4%) 

hoger  is  dan  in  de  omliggende  gemeentes  en  ook  toeneemt  terwijl Oud‐Heverlee  en  Bertem  juist 

dalende  cijfers  kennen.    Er  zijn  risico  factoren;  zo  zijn  er  239  alleenstaande  ouders  (op  3755 



   

 

huishoudens) in Huldenberg. De algemene werkeloosheidsgraad bedraagt 4,4% maar onder de 25 jaar 

is dit  echter 13,7%.  

Groot probleem blijkt de drempel te zijn naar de hulpverlening. Terugkoppelend naar het vorige punt 

kan de dorpsraad hier een bijdrage leveren. 

8. Dorpsbelangen	
Door de heer Koen Dewulf is er een uitgenodiging gestuurd naar de dorpsraad van Neerijse om lid te 

worden van de vzw Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen (zie http://www.dorpsbelangen.be/).  Deze 

vereniging is gestart vanuit Oost‐Vlaanderen maar zoekt over partijgrenzen heen de dorpen met een 

landelijk karakter te ondersteunen. Het lidmaatschap is gratis. 

De AV van de dorpsraad is akkoord om lid te worden en later te evalueren of dit lidmaatschap 

meerwaarde heeft. 

9. Zwerfvuilactie	2017	
Op zaterdag 18 maart 2017 is een actie gepland. Afspraak 2PM op het brugje van de Kamstraat. 

Aankondiging in de infogids en via facebook dienen tijdig te gebeuren.  De gemeente wordt 

gecontacteerd voor de ondersteuning met materiaal en vuilniszakken.    

10. Vraag	bewoner	ivm	Beekstraat	
Inwoner vraagt om maatregelen te nemen tegen het bronwater dat op het voetpad en de wegloopt 

in de Beekstraat. Onlangs heeft de gemeente verbeteringen aangebracht. 

11. Varia	
De roze zakken worden als een goed initiatief beschouwd maar de winst wordt teniet gedaan doordat 

men deze zakken zelf naar het containerpark moet brengen. Voor vele bewoners is dit niet praktisch.  

Er  melding  van  sluipverkeer  dat  via  de  Jan  Vranckxstraat  (voorbehouden  voor  lokaal  verkeer)  de 

shortcut neemt tussen de Langestraat en Langerodestraat en met hoge snelheden doorheen de smalle 

weg rijdt. 

De Raad van State (RVS) heeft voor de vierde keer de milieuvergunning van het Kerkeveld vernietigd. 

De RVS stelt opnieuw zeer expliciet dat men dan niet kan terugvallen op de provinciale vergunning. 

De  winterwandeling  zal  op  zaterdag  28/01/2017  plaats  vinden  in  de  omgeving  van  Gooik 

(Pajottenland). Vertrek om 7.45 u. op parking Ter Meeren, 7.50 u. parking Loonbeek, 8.00 u. Centrum 

Huldenberg. Voor details en inschrijving zie bijlag bij de e‐mail van 19 december. 

Er is een vraag door een bewoner over het ontbreken van een kerstboom in Neerijse. Dit is een goed 

punt maar dit jaar te laat en zal men hopelijk volgend jaar op tijd opnemen. 

De voorzitter merkt op dat leden die gedurende geruime tijd niet naar de AV komen en daarbij geen 

verontschuldigingen sturen volgens de statuten ophouden lid te zijn. 

De  dorpsraad  zou  best  beschikken  over  een  goede  domeinnaam  voor  de  dorpsraad.  Echter 

"www.neerijse.be" is handen van een architect die ontwikkelaar was van de appartementen van het 

kasteel van Neerijse. "www.Neerijse.com" is eigendom van het actievoerders ivm de heraanleg van de 

N253. Deze laatste zijn hoogstwaarschijnlijk bereid om de naam te laten gebruiken op voorwaarde dat 

er eventueel bij nieuwe acties deze domein naam beschikbaar blijft. 



   

 

12. Data	volgende	dorpsraden	
In principe 3de woensdag van maart, juni, september en december onderheving aan de 

beschikbaarheid van vergader lokalen. 

Voorlopige data: 

 15 of 22 maart 2017 

 21 juni 2017 

 20 september 2017 

 20 december 2017 

Verslag Secretaris           Voorzitter 

Guido Wyseure           Patrick Platton 

 

Verslag goedgekeurd door AV 29 maart 2017. 


