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PLAATS EN DATUM
Vrijdag 21 januari 2011 om 19.00 uur, Dienstencentrum Van Volden.
AANWEZIGHEID
Volgende personen waren aanwezig:
DEMAREST Jos, VANDUYVER Antoine, DE NOLF Johan, DE WULF-DE PRÊTRE, DECATVANDENBERGHE Willy, DECLERCQ-DEBAERE Anita, DENDOVEN Ann, DEFEVER Suzanne,
DEPOUVRE Noël, DEMAECKER Julia, DUMON Wilfried, GERVOYSE Paul, HINDRYCKX
Cécile, LANGBEEN-TAMSIN, MAEYENS Eric, MALBRANCKE Philip, STROBBE Barbara,
VANDERWALLE Marise, VANSTEENE Maria, VANSTEENE Roos, VERDONCK Aubert,
VERHELST Raoul, VERSTRAETE Pierre-Henri, WAES Lieve
Volgende personen waren verontschuldigd: /
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VERGADERING

1. Verwelkoming
De Voorzitter heet iedereen welkom en in het bijzonder Commissaris Antoine Vanduyver, wijkagent
agent Philip Malbrancke en schepen Jos Desmarest die schepen Jean-Pierre Vanden Berghe vervangt.
De voorzitter wenst iedereen een gelukkig Nieuwjaar.

2. Mededeling veranderingen in het bestuur van het Boeveriecomité
In de voorbije raad van bestuur heeft de voorzitter Paul Gervoyse gevraagd dat iemand het
voorzitterschap zou overnemen. Johan De Nolf wordt nieuwe voorzitter aangesteld.
Paul wordt penningmeester. Marise neemt de taak van Johan over en wordt secretaresse.
De nieuwe voorzitter onderlijnt het zeer goede voorzitterschap van Paul en bedankt hem.
Commissaris AntoineVanduyver gaat binnenkort op pensioen. De voorzitter bedankt hem voor het
bijwonen van alle vergaderingen in het verleden.

3. Beoordeling verslag vergadering van 7 juni 2010
Er zijn geen opmerkingen.
De Voorzitter meldt dat het verslag elektronisch is rondgestuurd. Wie geen elektronisch postadres
heeft kan een papieren versie krijgen op de daaropvolgende buurtvergadering.
Het verslag is ook gepubliceerd op de website.

3.Het parkeren
De voorzitter stelt vast dat er veel minder parkeerplaatsen zijn op het Beursplein tijdens de
rommelbeurs in de Beurshallen. De parking werd gereserveerd voor de exposanten.

4. Heraanleg Boeveriestraat
De schepen zegt dat we op timing zijn.
Er is geen vertraging ivm wateroverlast. De eerste fase zou begin maart moeten klaar zijn.
De planning is tot half april en de bedoeling is dat te respecteren.
Een bewoner vermeldt het gerucht dat het stuk van de Klok tot aan de Fonteinstraat mee zou gaan met
het tweede stuk.
De schepen zegt dat hij er geen weet van heeft. Geen element verwijst naar een verandering van de
planning.
Een bewoner stelt vast dat heel wat auto’s de Fonteinstraat inrijden vanuit de Boeveriestraat.
Enkel het plaatselijke verkeer mag in de Fonteinstraat in beide richtingen.
De Commissaris zegt dat er een wettelijk signalisatiebord staat. Duidelijker kan het niet.
Schepen Desmarez herinnert de bewoners eraan dat de rijbaan moet rusten. Dat zal moeten uitharden
en drogen. De wachttijd zal ook door de bewoners moeten gerespecteerd worden.
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Een bewoner stelt een vraag ivm de opbreking van de riolering (putten, buizen) Hij vraagt zich af of
het later niet gaat zakken.
De schepen gaat kijken in het bestek wat voorzien is en hoe het gaat gebeuren.

5. Leefomgeving, luchtkwaliteit
Geen opmerking.

6. Wijkfeest
Wellicht zal de plechtige opening van de Boeveriestraat begin juli plaatsvinden. Schepen Jos Demarest
doet een oproep op de creativiteit van de bewoners en van het comité.
Het Boeveriecomité dacht eraan het wijkfeest te organiseren op vrijdag 1 juli 2011. We proberen dus
om het wijkfeest te laten samenvallen met de heropening van de straat en om er een leuk evenement
van te maken.

7. Datum en plaats volgende vergadering
De volgende algemene vergadering heeft plaats begin juni. Datum staat nog niet vast.
Zonder verdere opmerkingen van de bewoners stelt de voorzitter voor om onmiddellijk over te gaan
naar de receptie.
Marise Vanderwalle
Secretaresse

Johan De Nolf
Voorzitter

BIJLAGEN:
Nihil
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