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Dorpsraad Neerijse vzw 

 

Verslag vergadering 9 oktober 2019 

De vergadering van 9 okotober 2019 ging door ten huize van Adri, Neerijse 
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Aanwezig:  
Bruno Keyngnaert, Sonja De Keyser, Koen Derom,  Adriaan Depré, Patrick Platton, Dirk Aerts, Bram 
Craps, Guido Wyseure, Jean-Pierre De Groodt, Carina Vercammer, Philippe Vervoort (schepen en 
waarnemer), Stany Lenseclaes (gemeenteraadslid en waarnemer), Peter Hellemans, Koen Lefever 

Verontschuldigd : 
Danny Vangoidtsenhoven (burgemeester en waarnemer), William Blomme 

De voorzitter start de vergadering om 20h15 en verwelkomt de aanwezigen. De voorzitter bedankt 
Adri voor zijn gastvrijheid met lekkere hapjes.  

1. Goedkeuring verslag 
Het vorige verslag wordt goedgekeurd. 

2. Omvorming tot vzw en financieel overzicht 
Na de omvorming tot vzw is er ook overgegaan naar een rekening op CRELAN. 

Ook wordt voorgesteld om een aparte rekening aan te starten voor activiteiten in samenwerking met 
FAST zoals Neires Kermes, de kerstboomverbranding en de Couyon avond. Op die wijze wordt het 
bijhouden van de balans voor specifieke activiteiten eenvoudiger. Het veronderstelt een startkapitaal. 
Een speciale beperkte vergadering met de dagelijkse besturen van FAST en de dorpsraad zal de 
modaliteiten verder uitwerken.  

3. Verkeersveiligheid, vraag bewoner. 

3.1 Langestraat 
Er wordt nogal snel gereden op deze straat die ook letterlijk lang is. De voorrang van rechts kan iets 
beter aangeduid worden door ook dit op de weg te schilderen in aanvulling van de verkeersborden.  

3.2 Dorpstraat 
De verschuiving van de zone 30 voor de school wordt verder gezet en er wordt aangedrongen om 
een aantal anomaliën aan te pakken. 

Het zebrapad is verwijderd nabij het kruispunt van de Langestraat, blijkbaar in afwachting van een 
definitieve oplossing. Men stelt zich de vraag of men niet beter pas verwijdert wanneer de nieuwe 
oplossing uitgevoerd wordt. 

3.3 Donkerstraat 
Er is een testopstelling met flexibele paaltjes. Dezelfde opstelling wordt ook op de Bethunelaan en de 
Grote Keistraat uitgetest. Sommigen stellen zich de vraag wat met het landbouwverkeer. Deze 
opstelling wordt geëvalueerd en de dorpsraad wordt op de hoogte gebracht van de bevindingen. 

3.4 Jan Vranckstraat 
Er is melding van een toename van sluipverkeer.   
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4. Gift VLD en petanquebaan 
Voor alle duidelijkheid “VLD” staat voor de “vereniging van de laatste dag”, die vroeger 
oudejaar/nieuwjaar vierde in de gemeentezaal Neerijse. Ze hebben een klein saldo en wensen dit te 
schenken aan de dorpsraad met de bedoeling om een petanquebaan op de Bolsteraan te leggen.  

Patrick en Bram gaan dit verder onderzoeken.  

5. Couyon avond; 11 oktober 2019 ism FAST 
Alles is goed voorbereid. De deuren gaan open om 4 PM als een afterwork drink. Om 7h30 worden 
de regels uitgelegd met de bedoeling om 8 PM te starten. Dit is de eerste editie, die een vroegere 
traditie van de KWB oppikt. Er is bewust niet zoveel reclame gemaakt omdat dit een test-versie is. 
Nadien kunnen we deze activiteit evalueren en al of niet volgend jaar opnieuw organiseren. 

6. Kerstboomverbranding en winterwandeling 
De kerstboomverbranding is gepland voor 11 Januari. De aanvraag dient tijdig bij de gemeente 
ingediend worden. 

De winterwandeling is in voorbereiding door het petit comité en zal doorgaan op 25 Januari in de 
Loonse een de Dunse duinen, dicht bij Tilburg, Nederland. Uitnodiging komt begin november. 

7. Brief FOD  
De dienst financiën heeft vragen bij onze aangifte als VZW. Bram zal dit onderzoeken. Wellicht is er 
een misverstand ivm de totale omzet per jaar. Ook kan eventueel raad gevraagd worden bij Kris 
Philip in Bertem. 

8. Varia 

8.1 Linedance 
Er zijn mogelijks problemen met het boeken van de Wijngaerd zaal indien dit niet meer onder de 
vleugels van de KVLV zou gebeuren. Er zijn 30 tot 40 actieve leden. Dit wordt verder onderzocht.   

Ook wordt nogal eens zeer lang op voorhand de zaal geboekt zodat er weinig “slots” overblijven voor 
activiteiten. Er wordt bevestigd dat de linedance elke maandag avond beoefend wordt door een 
grote groep trouwe deelneemsters. 

8.2 Bibliotheek 
 De oude “bib” te Neerijse heeft nog geen bestemming.  In participatie met de dorpsraad wordt 
gezocht naar een nieuw gebruik. 

Twee belangrijke uiterste voorstellen zijn: 

Het goedkoopste: er wordt structureel niets gedaan. De oude bib wordt een kleine en weinig 
praktische zaal voor vergaderingen en kleinschalige activiteiten. Na verloop van tijd kan dit gebruik 
geëvalueerd worden. 

Het duurste: de oude bib wordt afgebroken en een modernere, energie-zuiniger en beter geluids 
geïsoleerde zaal wordt gebouwd. Deze kan polyvalent opgevat worden om als turn zaal voor de 
school en voor andere activiteiten nuttig zijn. De oude Wijngaerd zaal wordt na het oprichten van 
een nieuwe Wijngaerd afgebroken. 
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Daar tussen zijn er scenario’s met beperktere aanpassingen mogelijk om de vroeger bib meer 
geschikt te maken voor dorpsactiviteiten.  

Er wordt geargumenteerd dat Neerijse als dorp dubbele pech heeft. De school is een vrije school 
zonder kosten voor de gemeente. De meest problematische weg, de N253, is een gewestweg zonder 
riolering en fiets/voetpaden.  In andere deelgemeentes heeft men gemeentescholen en meer 
aandacht voor het verbeteren van de gemeentelijke verbindingswegen.  

8.3 Verhoging subsidie 
Er komt eerstdaags hoogstwaarschijnlijk een verhoging van de subsidie mits verantwoording van de 
uitgaven. 

8.4 Voetpaden aan de Dorpstraat 
Opnieuw wordt gewezen op het gebrek aan onderhoud van de smalle “voetpaden” rond tussen 
Baron’s house en Eygenstraat. Het weinige voetpad is niet bruikbaar door overgroei. Wandelaars 
dienen zich op gevaarlijke weg te begeven. 

8.5. Schade aan een tafel 
Tijdens de vorige Neires Kermes werd per ongeluk de hoek van een inox tafel in de keuken 
beschadigd. 

9. Data volgende AV’s in  2019 
Volgende data blijven genoteerd: 

• 18 december 2019 

Belangrijke data zijn ook: de 11de van Neires Kermes op 8, 9 en 10 mei 2020 , de 
kerstboomverbranding  op 11 januari 2019, winterwandeling op 25 januari 2020, de zwerfvuilactie op 
21 maart 2020. 

 
Vergadering werd afgesloten om 22h40.  
 
 
 
Verslag goedgekeurd op de AV. 
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