Verslag Algemene Vergadering - donderdag 7/10/2021 – zaal Het
Zevende Zegel
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Circulatieplan
Dorpskernvernieuwing: project Leefbuurten
Tuin De Linde
Feesten in Ottenburg
Lopende dossiers:
- trage wegen
- geplande wegenwerken
6. Varia:
- Kerstmarkt 18/12
- Verkennend onderzoek ‘dorpelijkheid’

Aanwezig
Dagelijks Bestuur: Klaas Decanniere, Katy Van Londen (ouderraad), Petra Detienne
Leden: Eric Laevens, Dieter Detienne (plaatsvervanger LG), Paul Christiaens (parochie), Dorien
Deboth (De Letterboom - Florivalstraat), Raymond Ronsmans (LG)
Gasten: Wim Depotter, Luc Depotter, Bernice Migneau, Luc Migneau, Joseph Detienne, Lucy Benats,
Henk Reymer, Josse Michiels, Roger Vanderlinden, Michel Detienne, Dwight Vandenhoeke, Frederik
François, Maarten Costermans

Verontschuldigd
Erik Janssens, Phillippe Vandenbroeck, Wim Marchal, Stefanie Holvoet (plaatsvervanger ouderraad),
Thomas Vanfraechem (Chiro), Thomas Fluyt (plaatsvervanger Chiro)

Afwezig
Tom Akkermans, Annelies Govaerts (OHR plaatsvervanger), Guy Hofman, Wim Steeno (OHR), Tine
Vandaele (Ferm), Christine Vankeirsbilck (plaatsvervanger Ferm), Gerard Vanderveken, Hubert Van
Roo (parochie)
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Verslag
1. Circulatieplan
Als resultaat van het onderzoek van studiebureau Tractebel werd een eerste proefopstelling in het
centrum ingericht van 1/7/2021 tot eind 2021. Voorafgaand vonden in juni metingen plaats.
Ondertussen is al een wijziging gebeurd, namelijk het opheffen van eenrichtingsverkeer in het stukje
Florivalstraat tankstation – school, op vraag van landbouwers (moeilijke bocht Bloemenstraat –
Tommestraat).
Er werd ook actief gewerkt over verkeersveiligheid door de ouderraad in samenwerking met de
school en de politie. Er werd onder meer ingezet op sensibilisatie bij de ouders en enkele quick wins.
Er vindt een discussie plaats over voor- en nadelen van circulatieplannen in het centrum.
Enkele aandachtspunten:
 Feedback opvragen aan de mobiliteitsambtenaar (concrete cijfers, in elke richting?)
 Parking Leuvensebaan: onduidelijk in welke richting je er af/op moet
 Leuvensebaan richting Waver: toplaag werd vernieuwd. Jammer dat niet van de gelegenheid
werd gebruik gemaakt om ook verbeteringen voor fietsers aan te pakken.

2. Dorpskernvernieuwing: project Leefbuurten
Gezien er veel nieuwe gezichten zijn, schetst Klaas in het kort de acties van de voorbije 13 jaar dat we
als dorpsraad actief zijn en wat het project Leefbuurten inhoudt (cf. www.ottenburg.be).
Erik Wieërs, Vlaams Bouwmeester, en zijn team kwamen op 30/9 op bezoek en maakten kennis met
het centrum van Ottenburg.
Wat volgt er nu?
Op 21/10 mogen twee afgevaardigden (gemeente en dorpsraad) ons project kort voorstellen aan de
zes andere geselecteerde projecten.
Op 22/11 wordt een concretere projectdefiniëring en budgetinschatting gemaakt.
Vervolgens, januari 2022, wordt een wedstrijd uitgeschreven waarop studiebureaus ontwerpen
kunnen indienen.
Er vindt een levendige discussie plaats over mobiliteit, wonen en het behoud van het karakter van
het dorp.
Dat het uitdaging wordt om de kern op de best mogelijke manier te versterken, dat is zeker. En om in
dat opzet te slagen, hebben we de beste kansen met het Team Bouwmeester.
We blijven als Dorpsraad iedereen informeren en betrekken bij de volgende stappen in dit proces.
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3. Tuin De Linde
Op 12 september werd de speeltuin feestelijk ingehuldigd. Het was een leuke namiddag met een
behoorlijke opkomst. Hartelijk dank aan alle vrijwilligers!
We moeten jammer genoeg wel vaststellen dat niet iedereen respectvol omgaat met deze plek. Er
blijft vaak zwerfvuil achter en zowel de wiglo als de wiebelbrug werden kapotgemaakt.
We laten de tuin graag verder ontwikkelen en brainstormen over wat nog ontbreekt. Iets voor
jongeren en/of om te sporten blijken de hoogste noden voor de aanwezigen.
 Oproep aan alle leden en andere geïnteresseerden: wie wil mee de werkgroep versterken?
Bij interesse, geef een seintje via dorpsraad@ottenburg.be of via een bestuurslid.

4. Feesten in Ottenburg
Het organiserend comité van de Ottenburgse feesten in mei vraagt of de dorpsraad de coördinatie
van deze feesten kan overnemen.
 De vergadering beslist om hier positief op te reageren.
Er zouden ook ideeën leven om ook andere activiteiten tijdens dat weekend te organiseren. Dieter
informeert.
Idealiter kunnen ook andere grotere evenementen (zoals mosselkermis, Otspot …) via de dorpsraad
worden opgevolgd.

5. Lopende dossiers
5.1. Geplande wegenwerken
Stand van zaken:
- Neerpoortenstraat + E Langelez + Billandestraat:
Omgevingsvergunningsfase (eind 2021)
Aanbesteden 2022
Uitvoering midden 2022
Innames voor de pompstations in de E Langelez + Potbeekstraat dienen nog te gebeuren
- Langeheidestraat:
Omgevingsvergunningsfase (eind 2021)
Aanbesteden 2022?
Uitvoering 2022-2023?
Innames voor pompstations dienen nog te gebeuren
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- Florivalstraat + Wijmingenstraat + Bergstraat:
Nog steeds in voorontwerpfase.
Bij het dimensioneren van de toekomstige gracht (waar zowel de wegenis, opritten, als akkers en
velden in dienen opgevangen te worden) blijkt dat deze niet groot genoeg gemaakt kan worden.
Een erosieproject met de provincie Vlaams Brabant dringt zich op.
- gehucht Tomme:
Omgevingsvergunningsfase (archeologienota in orde)
Inplanting/vorm van toekomstige bufferbekken dient herbekeken te worden.
Aanbesteding 2022?
Uitvoering 2023?
-> Vragen aan de gemeente:
- om in de Florivalstraat kleine dringende herstelwerken uit te voeren, zoals putten dichten,
bovenste stuk affresen en nieuwe toplaag leggen;
- om in de Terlanenstraat ook het eerste deel af te fresen en een nieuwe toplaag te leggen en
ook de zijkanten (waar fietsers rijden) te verbeteren;
- plannen van aansluitpunten voor riolering beschikbaar te hebben bij aanleg van nieuwe straten.

5.2. Trage wegen
Er is een plan van aanpak trage wegen op gemeentelijk niveau opgesteld in 2016. Dit wordt
stapsgewijs uitgevoerd. Voor Ottenburg wordt bekeken of een verbinding Langeheidestraat –
achterkant voetbalkantine mogelijk is.
Suggestie: einde Tommestraat verbeteren (aan radar)
 Oproep aan alle leden en andere geïnteresseerden: wie wil mee de werkgroep versterken?
Bij interesse, geef een seintje via dorpsraad@ottenburg.be of via een bestuurslid.

6. Varia:
6.1.Kerstmarkt op 18/12
De kerstmarkt wordt ingericht door de LG. Het is een speciale editie n.a.v. de 20 ste keer! Meer
informatie volgt nog.
Verenigingen en organisaties die interesse hebben om een stand te plaatsen, kunnen contact
opnemen met Raymond Ronsmans.
 Vanuit de dorpsraad zijn we graag aanwezig met een stand om de grote lijnen van het
vervolg van het project Leefbuurten voor te stellen.
Oproep: wie wil mee de dorpsraadstand bemannen? Bij interesse, geef een seintje via
dorpsraad@ottenburg.be of via een bestuurslid.
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6.2.Verkennend onderzoek ‘dorpelijkheid’ door de Vlaamse bouwmeester
Raymond stelt het onderzoek voor:
Met zijn ambitienota ‘Kansen scheppen voor ontmoeting’ heeft Vlaams Bouwmeester Erik Wieërs het
thema ‘dorpelijkheid’ op de agenda gezet: “Als Vlaams Bouwmeester wil ik er mee over waken dat het
verdichten van de dorpskernen gepaard gaat met het versterken van hun karakter en identiteit.”
(Ambitienota 2020-2025)

In dat kader gaf het Team Vlaams Bouwmeester eind vorig jaar de opdracht aan drie kunstenaars,
Michiel De Cleene, fotograaf - Nahid Shaikh, cineaste-documentairemaker – en Thomas Verstraeten,
beeldend kunstenaar en theatermaker, om een artistiek onderzoeksproject te ontwikkelen over
‘dorpelijkheid’. De bedoeling is vanuit verschillende artistieke perspectieven inzichten en verbeeldingen
aan te dragen die het debat over het dorp vandaag kunnen voeden en oriënteren.
Voor deze onderzoeksopdracht vormt Thomas Verstraeten een team met beeldend kunstenaar Mark
Luyten. Thomas Verstraeten en Mark Luyten willen hun voorstel verder uitwerken, door met een echt
dorp en zijn bewoners in gesprek te gaan en samen met hen alle mogelijkheden te verkennen.
Aldus zijn we op zoek naar een dorp dat in dit project zou willen meestappen. We vroegen ons af of uw
gemeente hier misschien belangstelling voor heeft. Als dat zo is, komen we uiteraard graag ons
voorstel verder toelichten.
Voor dit project worden zeven Vlaamse gemeenten aangeschreven. Uiteindelijk zal één gemeente
weerhouden worden.
De resultaten zullen gepresenteerd worden in een tentoonstelling in het Atelier Bouwmeester in de
Ravensteingalerij in Brussel. De opening zal plaatsvinden op vrijdag 14 januari 2022.

 De vergadering beslist om hieraan mee te doen. Er wordt afgesproken op woensdag 20/10
om 14u aan de lindeboom voor een eerste verkennend plaatsbezoek.
Mogelijke personen en organisaties: Wim en Frans Marchal, Emilie Lefevre, muzikanten (?), Tim
Famey (fritkot), Camping Gali, Annelies Vanden Eynde (kinderopvang) …
Mogelijke plaatsen om te bezoeken en/of thema’s om te bespreken: Tomme, oud gemeentehuis,
kerk en begraafplaats, Het Zevende Zegel, toerisme, B&B, ronde van de kapelletjes …

6.3. Andere activiteiten
- zaterdag 23/10 vanaf 17u: kaas- en wijnavond Landelijke Gilde – De Linde
- zondag 7/11 om 14u: wandeling en inhuldiging trage weg als eerbetoon aan Dominik Vanpee – Het
Zevende Zegel
- zaterdag 13/11 vanaf 17u: pasta-avond Chiro – De Linde
- zondag 6/2/2022: pannenkoekenfestijn Ferm – De Linde
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