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PLAATS EN DATUM
Maandag 30 mei 2011 om 20.00 uur, Dienstencentrum Van Volden.
AANWEZIGHEID
Volgende personen waren aanwezig:
DEMAREST Jos, DE NOLF Johan, DECAT-VANDENBERGHE Willy, DECOENE Nele,
DEFEVER Suzanne, DELODDER Martien, DEPOUVRE Noël, DEVOGHEL Christiane,
DUMON Wilfried, GERVOYSE Paul, LANGBEEN-TAMSIN, TALLOEN Margaretha, ,
TUYTENS Lucien, VANDERWALLE Marise, VANSTEENE Maria, VERDONCK Aubert
Volgende personen waren verontschuldigd:
Burgemeester Patrick Moenaert - Yves Roose (Schepen voor Cultuur en Onderwijs) Annick Lambrecht (Schepen voor Personeel, Werkgelegenheid en Sport) – Werner
Vandenbogaerde - Vansteene Roos – Delbaere Anita – Waes Lieve
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VERGADERING

1. Verwelkoming
De Voorzitter heet iedereen welkom en in het bijzonder Schepen Jos Dermarest.

2. Beoordeling verslag vergadering van 21 januari 2011
Er zijn geen opmerkingen.
3. Boeveriestraat: heraanleg – werken – markt
Schepen Demarest meldt dat de festiviteiten voor de officiële opening op 1 juli bevestigd zijn.
Er is een goede samenwerking met het Comité. Er is niet zoveel speling (een kleine week).
De schepen hoopt dat er geen regendagen komen die de werken zouden vertragen. De
aannemer wordt aangemoedigd om de datum te halen.
De maximale bereikbaarheid van het hotel NH is gegarandeerd. Het laatste dat gaat
gebeuren, is de aansluiting van het fietspad met de ring.
De Schepen herhaalt dat het belangrijk is om de afgewerkte stukken te laten rusten en
uitharden. Daarom zijn die stukken goed afgebakend. Men beseft niet altijd dat het niet
genoeg laten uitrusten voor schade in de toekomst kan zorgen. Het stuk werf dat afgewerkt
is, stond zaterdag vol met geparkeerde auto’s. Dit is een overtreding en de auto’s kunnen
weggetakeld worden.
De voorzitter heeft vernomen dat er toch kramen voor de garages staan in tegenstelling met
wat er in de bewonersbrief werd aangekondigd.
Een bewoner van de Boeveriestraat zegt dat er minder lawaai overlast is dan de vorige jaren
bij het installeren van de kramen. Een bewoner die aan het Beursplein woont, bevestigt deze
opmerking. Het is duidelijk te merken dat de lawaaioverlast daar ook verminderd is.

4. Website
De voorzitter meldt dat de website www.boeverie/brugsebuurten.be regelmatig aangepast
wordt. Men kan er allerlei inlichtingen vinden en ook foto’s van de activiteiten.
Onlangs werden ook de activiteiten die in het Dienstencentrum Van Volden worden
georganiseerd, op de website aangekondigd. Deze activiteiten staan open voor iedereen.
Op woensdag 21 september wordt in het Dienstencentrum een infoavond over drugs
georganiseerd.
5. Officiële heropening en 10de Boeveriewijkfeest
Het Boeveriecomité heeft een vergadering gehad met de schepen van Openbare Werken en
de Dienst Protocol van de stad. Zoals boven vermeld, is de stad ingegaan op het voorstel de
heropening en het wijkfeest op dezelfde dag te organiseren, namelijk vrijdag 1 juli.
De straat wordt plechtig geopend door de Burgemeester.
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De voorzitter kondigt het programma van de heropening en van het wijkfeest aan.
18.00 uur: mis in Sint-Godelieve
19.00 uur: inwandelen van de straat als volgt :
Verzamelen aan Van Volden
Klokluiden
Toespraak van de wijkvertegenwoordiger en van de Burgemeester
Inwandelen van de straat
19.45 uur: Receptie aangeboden door de Stad
20.30 uur: Barbecue van het wijkcomité
21.30 uur: Muziekoptreden ‘Johnny Champ & the Chimps
Voor de BBQ van het wijkfeest meldt de voorzitter dat we dit jaar opnieuw met dezelfde
traiteur werken. De prijzen blijven voor het 4de jaar op een rij onveranderd. Er komt nog een
uitnodiging in de bussen en kaarten kunnen gekocht worden bij de leden van het Comité.
6. Varia
Snelheid: De Boeveriestraat werd vaak gebruikt als een inkorting van de ring. De kans is
groot dat we na de opening weer mensen zien die hoek af doen. Daarom stelt het Comité
voor om in september-oktober een ‘Graag traag’ actie met affiches te houden.
Netheid: Een bewoner meldt het opentrappen van vuilniszakken door jonge gasten op een
winderige dag. Op dezelfde dag hadden de bewoners een brief gekregen dat ze
verantwoordelijk zijn voor de netheid van hun stoep.
Er wordt regelmatig gekuist door de stad. Er werd al gevraagd om de Boeveriestraat
systematisch mee te nemen in het opkuisen na de markt op zaterdag.
Er wordt ook vastgesteld dat er veel vuilnis wordt achtergelaten (blikjes en lege flessen op
vensterbanken). Het plaatsen van een vuilnisbak zou het zwerfvuil kunnen beperken.
Sommige mensen zetten hun vuilniszakken lang op voorhand buiten. Dit gebeurt ook bij de
studenten.
Dit punt zouden we bij onze wijkagent kunnen aankaarten.
Hondenvuil is erger dan vroeger, vooral in Brandstraat en het wildplassen tussen de bomen
rond het Beursgebouw is ook echt verslechterd.
Wijkagent: De bewoners melden dat ze hun wijkagent minder vaak zien dan vroeger en
vragen zich af of het door de werken komt.
De voorzitter zegt dat het bureau van de wijkagenten in de Karthuizerinnenstraat is in de
vroegere bureaus van het OCMW.
Vraag: Zal er bij de plechtige heropening van de straat een gelegenheid zijn om de werkers
in de bloemetjes te zetten voor het goede werk dat ze hebben geleverd? De voorzitter gaat
dit punt aan de stad aanbrengen.
Verder meldt een bewoner dat hij een boete heeft gekregen omdat zijn invalidekaart niet
goed zichtbaar was.
Marise Vanderwalle
Secretaris

Johan De Nolf
Voorzitter
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