
Agenda Algemene Vergadering

Donderdag 16 december 2021



Algemene Vergadering

Donderdag 16 december 2021

AGENDA

1. Goedkeuring vorig verslag dd. 7/10/2021

2. Opvolging punten uit vorige vergadering

2.1. Tuin De Linde: opstart werkgroep

2.2. Feesten in Ottenburg

2.3. Verkennend onderzoek ‘dorpelijkheid’

3. Dorpskernvernieuwing: project Leefbuurten

3.1. Afbakening opdracht

3.2. Timing

4. Varia: 
4.1. Goe Bezig-prijs: traktatie van zodra het weer kan



Aanwezigen

• Leden: Tom Akkermans, Paul Christiaens (parochie), Klaas Decanniere, Petra 

Detienne, Guy Hofman, Eric Laevens, Wim Marchal, Raymond Ronsmans (LG), Katy

van Londen (ouderraad)

• Gasten: Frederik François, Jeanine & Josse Michiels, Tim Bosseloo, Xavier Gantois

• Verontschuldigd: Philippe Vandenbroeck, Maarten en Tina Köhler, Tine Vandaele 

(Ferm), Stefanie Holvoet (plaatsvervanger ouderraad)



1. Goedkeuring vorig verslag dd. 7/10/2021

Eric Laevers wenst volgende punten toe te voegen aan het verslag:

Ad 1 :   - De vraag wordt gesteld  waarom de verkeersdrempels tussen het

centrum met de grens van Waver zijn weggehaald (wegens te veel blikschade?),

terwijl in het centrum zelf, waar de mogelijkheid van parkeren de doorgang

tot de facto eenrichtingsverkeer herleid, het parkeren blijft toegelaten.

Hier worden de geparkeerde wagens door de "experts" dus nog altijd als

verkeersdrempel  gebruikt, maar wordt vergeten dat de toestand voor

fietsende kinderen tussen de twee kruispunten levensgevaarlijk is. Kinderen

zijn geen verkeersdrempels.

- De opmerking wordt gemaakt dat het circulatieplan samenhangt met de

stedenbouwkundige evolutie:  Ottenburg heeft de limiet bereikt voor

appartementsgebouwen én sociale huisvesting, dit ten laste van het

landelijke karakter (waarvan het bewaren de eerste doelstelling moet

blijven). Zeker wanneer geen inpandige garages/parking is voorzien.



1. Goedkeuring vorig verslag dd. 7/10/2021

Ad 2 : Tijdens de discussie werd de vraag gesteld of het plan van "team

bouwmeester" definitief vastligt, of dat de dorpsraad daarop nog nuttig zijn

mening kan geven. "Het betrokken worden" wordt begrepen dat input van de

dorpsraad nog mogelijk is.

Ad 3 : De opmerking wordt gemaakt dat omwonenden toenemende hinder

ondervinden van hangjongeren. Gezien het reeds vastgestelde vandalisme op

nieuwe investeringen ten behoeve van de kinderen en het veroorzaakte ongemak

in de dorpskern wordt aangedrongen dit in de kiem te smoren om verdere

uitwassen te vermijden.

Verder zijn er geen opmerkingen ontvangen. 

Het verslag wordt goedgekeurd.



2. Opvolging punten uit vorige vergadering

2.1. Tuin De Linde: opstart werkgroep

• Eerste bijeenkomst op zondag 16 januari om 14u in tuin De 

Linde: bespreken van mogelijkheden voor verdere 

inrichting – iedereen welkom!



2. Opvolging punten uit vorige vergadering

2.2. Feesten in Ottenburg

• Op zoek naar opslagmogelijkheden voor allerlei materiaal 

om vrij te gebruiken voor evenementen: 

• Raymond neemt contact op met enkele landbouwers 

• Polsen naar mogelijkheden bij de gemeente en i.k.v. Leefbuurten

• Binnenkort overleg tussen verenigingen en vrijwilligers om 

enkele ideeën te bundelen 



2. Opvolging punten uit vorige vergadering

2.3. Verkennend onderzoek ‘dorpelijkheid’: 

• Ottenburg was bij de laatste drie maar werd niet geselecteerd

• Gekozen voor Balen (enerzijds praktisch haalbaarder en anderzijds 

door de wat grotere schaal van Balen)



3. Dorpskernvernieuwing: project Leefbuurten

3.1 Afbakening opdracht =

groene zone

Blauwe zone = eerste

uitvoeringsfase



3. Dorpskernvernieuwing: project Leefbuurten

3.2 Timing

• Publicatietekst (= bekendmaking opdracht) moet af tegen 14/1 
(publicatie week 14/2)

• Projectdefinitie (= concrete opdracht voor de vier beste kandidaat-
ontwerpteams) moet af voor eind maart => agendapunt op volgende 
AV

• Selectie ontwerpteam eind juni

• Masterplan klaar eind 2022

• Eerste fase uitvoering: opstart in 2023



3. Dorpskernvernieuwing: project Leefbuurten

3.2 Selectieprocedure ontwerpbureau

De dorpsraad wordt betrokken bij het kiezen van de vier 

beste voorstellen die dan aan de slag gaan om een concreet 

ontwerp te maken. Hieruit wordt dan de uiteindelijke winnaar 

gekozen. 



4. Varia

4.1 Goe Bezig-prijs

• Prijs uitgereikt door de Vlaamse Vereniging 

Dorpsbelangen aan één bewonersgroep en één lokaal bestuur 

• Thema: het kwaliteitsvol inrichten van de publieke ruimte via een 

participatief traject

• Winnaars: Ottopia en Heist-op-den-Berg

• Traktatie van zodra het weer kan



4. Varia

4.2 Er komt een spiegel aan de Borrestraat (op vraag van 

een inwoner) om het zicht op de Terlaenenstraat te 

verhogen

4.3 Vraag om een verbodsbord +3,5T te plaatsen aan het 

begin van de Borheidestraat gezien de overlast en de aard 

van de straat



4. Varia

4.4 Vraag tot herstellen van de toplaag van de Terlaenenstraat

4.5 Vraag naar opvolging/evaluatie proefopstelling 
eenrichtingsverkeer

4.6 Vraag tot opvolging en indien nodig sanctionering van de 
overlast van de werken in de Pastorijstraat (innemen openbare 
ruimte, manipuleren van verkeersborden, niet netheid van de 
werfomgeving) 



4. Varia

4.7 Verkeersveiligheid Florivalstraat (en schoolomgeving): vraag 
naar stand van zaken snelle ingrepen (in afwachting van de 
heraanleg van de straat) – opvolgen cijfers flitscontroles kan via 
https://www.politie.be/5908/verkeer/controles/resultaat

(10 à 15 % rijdt te snel!)

4.8 Vraag naar stand van zaken oprichting Paraadt Mobiliteit: 
opstart in tweede kwartaal van 2022

https://www.politie.be/5908/verkeer/controles/resultaat


Goede ideeën? Vragen? Bedenkingen? 

• Mail naar dorpsraad@ottenburg.be

• Verslag en verdere communicatie via mail en op 

www.ottenburg.be

mailto:dorpsraad@ottenburg.be
http://www.ottenburg.be/

