Verslagen van de werfvergaderingen (gemeente-aannemer-Technum-handelaars en
dorpsraad ZolderC)
Werfvergadering van 10 april 2013.
Tijd: 1330 uur
Plaats: Gemeentehuis
Besproken:
- Gedeelte Pironlaan (hoek kleine Dorpsstraat richting Ringlaan) wordt iets breder op vraag van
de Lijn. Stuk wordt weggenomen vanaf het Heldenplein. (kleine halve meter)
- Aannemer die verantwoordelijk is voor de signalisatie vraagt dat de handelaars hun borden
niet op zijn signalisatieborden plaatsen, kan juridische problemen geven ingeval
van een incident.
- Werken verlopen volgens planning.
- Gemeente bevestigt dat Infrax/APK op de hoogte is voor het herinrichten van
de Dorpsstraat/Dekenstraat vanaf 't Kuipke. (het slecht terugplaatsen van de kasseien)
Werfvergadering van 17 april 2013.
Tijd: 1330 uur
Plaats: Gemeentehuis
Besproken:
- Werken kruispunt aan de kerk verlopen volgens planning.
- Werken aan de Ringlaan (rondpunt B2) worden met één week uitgesteld op vraag van
de gemeente: reden is de jaarmarkt (’t Kuipke – Dorpsstraat – Holstraat) en kermis
WE 20 – 22 april 2013.
Werfvergadering van 24 april 2013.
Tijd: 1330 uur
Plaats: Gemeentehuis
Besproken:
- Werken kruispunt aan de kerk staan een dag of twee achter, wegens slechte
weersomstandigheden. Zullen echter tegen einde mei zeker gedaan zijn.
- De werken (gedeelte Pironlaan en het stuk Dorpsstraat vanaf kebab tot aan ’t Kuipke) zullen af
zijn tegen het grote bouwverlof van juli 2013.
- Werken aan het rondpunt van de Ringlaan/B2 worden hervat vanaf de 29 april 2013.
Op 01 mei 2013 is er geen vergadering geweest.
Werfvergadering van 08 mei 2013.
Tijd: 1330 uur
Plaats: Gemeentehuis, vergaderzaal grondgebiedzaken.
Besproken:
- Vanaf 16 mei 2013 dient er rekening gehouden te worden dat de huidige inrit voor
het Heldenplein, aan de Inakker, zal verplaatst worden naar de vroegere ingang naast de kerk.
Er zal signalisatie, op een groot bord, aangebracht worden vanaf de Ringlaan. Vanaf de Inakker,
vanuit richting Bon Ton, zal het plein bereikbaar zijn en aan 't Kuipke blijft alles zoals nu tot het
einde van de fase Inakker/Pironlaan.
- De Dorpsstraat, richting Dekenstraat, zal ook in de week van 13 - 17 mei 2013 heraangelegd
(voetpad) worden.

- Ik heb ook twee verlichtingspalen laten verplaatsen:
één was voorzien naast de kebab, hinder voor de brandweer om het Wendelenhof te
bereiken. Deze komt nu tegenover de kebab te staan.
één was voorzien aan de inrit van de achterkant kerk, deze komt nu meer in de richting van
de Dorpsstraat.
- Er komen 07 verlichtingspalen bij wat een totaal van 29 gaat geven i.p.v. 22 bestaande.
(aanpassing totaal kerstverlichting!!!)
Deze werken en veranderingen zijn steeds onder voorbehoud van de weeromstandigheden.
Werfvergadering van 15 mei 2013
Tijd: 1400 uur
Plaats: Gemeentehuis
Behandelde punten:
- Verkeersborden en lichten aan de rotonde B2, zullen geplaatst worden aan beide zijden van
de Ringlaan.
- De nieuwe verlichtingspalen zullen tijdelijk voorzien worden van oude (Saturnus) bollen totdat
de nieuwe geleverd worden.(Infrax)
- Heraanleg klinkers in de Dorpsstraat/Dekenstraat: gedeelte tussen Holstraat en
bocht Dekenstraat is gedaan, rest niet.
- Verandering ingang Heldenplein (aan de Inakker) zal vermoedelijk gebeuren op 21/22 mei 2013.
- Deze week zullen de volgende plaatsen verbeterd worden:
 kruispunt Ringlaan/Beekbeemdenhof: plasvorming t.h.v. oversteek sporthal en fietspad zijde
Beekbeemdenhof >>> klinkers aan te passen.
 Ringlaan t.h.v. Beekbeemdenhof aan de zijde van de parking naar het zwembad blijft water
Op het fietspad staan >>> er wordt een straatklok bijgeplaatst.
- Fase 3 (begin kebab/Dorpsstraat tot aan 't Kuipke) komt in het gedrang om klaar te zijn voor
het bouwverlof van 12 juli t/m 05 augustus 2013.
Werfvergadering van 22 mei 2013
Tijd: 1330 uur
Plaats: Gemeentehuis
Behandelde punten:
-Werken aan het kruispunt voor de kerk (fase 1) zijn uitgevoerd en beëindigd.
-Voetpad naast apotheek Coolen K. zal tijdens de werken van Fase 3 (Dorpsstraat-’t Kuipke niet
altijd toegankelijk zijn, dit volgens het verloop van de werken. Deze werken zullen ook niet
volledig beëindigd zijn voor het bouwverlof. Men zal echter alles in het werk zetten opdat
iedereen bereikbaar zal zijn.
-Probleem van het voetpad in het begin van de Inakker (rechts) zal opgelost worden.
-Heraanleg klinkers Dorpsstraat, vanaf ’t Kuipke richting Dekenstraat: tussen Argenta en de bocht
aan de Dekenstraat is reeds gedaan, de rest zal later volgen.
-Ingang Heldenplein is nu open vanaf de Inakker/Kleine Dorpsstraat.
-Fase 2 (gedeelte Pironlaan) zal gerekend vanaf 22 mei een 4-tal weken duren. Daarna zal er aan
fase 3 begonnen worden, door de slechte weersomstandigheden is alles +/- 14 dagen te laat.
-De laatste fase (fase 4) aan ’t Kuipke zal eind augustus af zijn, zodat buiten de beplanting
(voorzien eind oktober) de werken in Zolder-centrum zullen beëindigd zijn.
-De lampen op de nieuwe verlichtingspalen rond de kerk zijn voorlopig.
Werfvergadering van 29 mei 2013
De vergadering is niet doorgegaan.

Werfvergadering van 05 juni 2013
Tijd: 1400 uur
Plaats: Gemeentehuis
Behandelde punten:
-De aannemer was belet op een andere werf .
-De werken van fase 2 – Inakker richting Pironlaan liggen op schema. (einde is voorzien 4 weken
vanaf 22 mei 2013 gerekend)
-Kleine punten (werkzaamheden) aan de rotonde B2 zijn en worden uitgevoerd.
-De heraanleg van de klinkers in de Dorpsstraat richting Dekenstraat is niet goed uitgevoerd
en de firma Infrax (APK) zal hieromtrent terug gecontacteerd worden.
Werfvergadering van 12 juni 2013
Tijd: 1400 uur
Plaats: Gemeentehuis
Behandelde punten:
-De gevraagde bijkomende 2 parkings aan huize Pollers Nr. 2 kunnen er niet komen daar
het nieuwe appartementsgebouw tot aan het voetpad zal komen er geen plaats meer over is.
-Fase 2: het leggen van de klinkers zou op 14 juni 2013 moeten klaar zijn en de volledige
fase 2 op 21 juni 2013, zodat men dan met de fase 3 in de Dorpsstraat (Kebab tot ’t Kuipke) zal
beginnen op 24 juni 2013. Voor het begin van het bouwverlof (13 juli 2013 ) zal men deze straat
uitbreken en er een kiezelbeslag opleggen zodat tijdens het verlof de straat berijdbaar blijft.
Indien te droog weer en teveel stof zal de gemeente de weg natsproeien.
-De gemeente had gevraagd om eerst aan fase 4 (de straat van’t Kuipke zelf) te beginnen
maar om organisatorische problemen gaat dit niet voor de aannemer.
-Na het bouwverlof zal het nog ongeveer een kleine 6 weken duren voor de Dorpsstraat af zal zijn
en men aan de laatste fase kan beginnen.
Werfvergadering van 19 juni 2013
Tijd: 1400 uur
Plaats: Gemeentehuis
Behandelde punten:
-Fase 2: zal op 25 juni 2013 beëindigd zijn en fase 3 zal op 26 juni 2013 beginnen, de grote
werken vanaf 01 juli 2013
-volgend briefje zal aan de bewoners van de Dorpsstraat richting Dekenstraat bezorgd worden
door de aannemer:

Aan de bewoners van de Dorpsstraat te Zolder,

Als de weersomstandigheden het toelaten, Wij zullen morgen, op woensdag 26 juni 2013
starten met het opbreken van de klinkers van fase 3. De opbraak zal gebeuren vanaf café het
Kuipke tot aan de Kebab het Centrum. Mogen wij u met aandrang verzoeken om uw wagen
tijdig (vanaf 7 uur ’s morgens) buiten de straat te parkeren, zodat u op elk gewenst moment
weg kan. Dit zal onvermijdelijk enige hinder veroorzaken. Wij zullen al het mogelijke doen
om deze ongemakken tot een minimum te beperken en dit gedurende een zo kort mogelijke
periode.
Wij danken u alvast voor uw begrip.
Martens wegenbouw
-bij sommige bewoners zal men ook een onderzoek uitvoeren om de toestand van het gebouw op te
nemen zodat, indien er klachten zijn kunnen deze dan behandeld worden.

Werfvergadering van 26 juni 2013
Tijd: 1400 uur
Plaats: Gemeentehuis
-Fase II (gedeelte Inakker-Pironlaan) is klaar. Verlichting moet nog in orde gebracht worden.
-Woensdag 26 juni 2013 start men met de uitvoering van Fase III. Deze fase omvat de heraanleg van
de Dorpsstraat vanaf Döner Kebap Centrum tot en met het kruispunt ’t Kuipke. Tegen het
bouwverlof (13 juli 2013) zal de voorlopige verharding klaar zijn. Na het bouwverlof zullen
deze werken verdergezet worden en normaal af zijn eind augustus. Daarna volgt de uitvoering van
fase IV aan ’t Kuipke.
Tijdens het bouwverlof zal de Dorpsstraat terug open zijn en dit tot en met 04 augustus 2013.

Werfvergadering van 03 juli 2013
Tijd: 1400 uur
Plaats: Gemeentehuis
Behandelde punten:
-Fase 3 is van start gegaan op 26 juni 2013 en zal in principe klaar zijn eind augustus.
-Klinkers voor de Broodgalerij/Bon Ton zullen verplaatst worden.
-Tijdens het bouwverlof (13 juli t/m 05 augustus 2013) is het gedeelte van de Dorpsstraat tussen
kebab Centrum tot voorbij ’t Kuipke verhard en berijdbaar.
-Werken beginnen terug aan dit gedeelte op 06 augustus 2013.
-Handelaars die denken verlies geleden te hebben tijdens de hele duur van alle werken kunnen
contact opnemen met de gemeente (contact persoon is Dhr Paul Bijloos Tf. 0478/352505) en dit
aangeven zodat ze een document kunnen krijgen voor hun aangifte van de belastingen.
-Men zal rekening houden op verschillende plaatsen om de toegang, voor gehandicapten, te
behouden of te verbeteren.
Werfvergadering van 07 augustus 2013
Tijd: 1400 uur
Plaats: Gemeentehuis
Behandelde punten:
-Verlof van 15 tot en met 18 augustus 2013.
-Aanvang greppel en bezetting donderdag 08 juli 2013.
-Betonvoorbereiding en gieten vanaf apotheek op maandag 12 augustus 2013.
-Verlichting zal geplaatst en veranderd worden na overleg met Infrax.
-Er zullen twee nieuwe zitbanken geplaatst worden, plaats dient nog te worden bepaald.
-Stoep t.h.v. de ingang “Broodgalerij” dient aangepast te worden i.v.m. de toegankelijkheid.
-Bestaande huisaansluitputjes in de Dorpsstraat worden op hoogte gebracht. Dekseltjes blijven
Behouden.
-Tot nu toe worden het einde van de werken voorzien op 07 oktober 2013. (incluis de werken aan
’t Kuipke.
-Afwatering straatkolken op de parking CVO (rotonde) zouden terug in orde moeten zijn.
-Beschadiging aan kabel verkeerslichten Ringlaan (aan Beekbeemdenhof) wordt nagezien.
-Einde/begin zone 30-borden aan de rotonde t.h.v. Broekmans, zullen teruggeplaatst worden.
Geen werfvergadering voorzien op 14 augustus 2013

Werfvergadering van 21 augustus 2013
Tijd: 1400 uur
Plaats: Gemeentehuis
Behandelde punten:

-Wordt de verlichting van het Heldenplein vervangen door nieuwe palen?
Navraag wordt gedaan, idem voor Dorpsstraat richting Dekenstraat. Enkele verouderde types.
-Waar komen de twee nieuwe zitbanken?
Zal nagegaan worden.
-Voor de handelaars wordt het tijd dat de werken afgelopen zijn daar ze verlies lijden qua omzet,
de klanten blijven weg. Idem voor de bewoners van Zolder wordt het stilaan tijd.
-Normaal zullen de werken afgerond zijn ten laatste in de eerste week van oktober.
Werfvergadering van 28 augustus 2013
Tijd: 1400 uur
Plaats: Gemeentehuis
Behandelde punten:
-De verlichtingspalen op het Heldenplein zijn niet opgenomen in het plan voor de vernieuwing
van Zolder-centrum en zullen dus niet vervangen worden.
-De twee zitbanken komen te staan in de omgeving waar nu nog de twee eiken staan. Deze
bomen zullen vervangen worden daar ze oud en dood zijn.
-Terras van ’t Kuipke zal afgebroken worden na de kermis, bij aanvang 4de fase.
-Na deze fase zal de toegankelijkheid van de stoep t.o.v. de Kebab-zaak en Bon Ton aangepast
worden, de verkeersborden in het centrum zullen dan ook geplaatst worden.
-Aanpassing verkeersborden (situatie) aan Beekbeemdenhof wordt uitgevoerd.
-De Dorpsstraat richting Dekenstraat zal (gedeeltelijk) open gesteld worden voor het verkeer op
woensdag 04 september 2013.
Werfvergadering van 04 september 2013
Tijd: 1400 uur
Plaats: Gemeentehuis
Behandelde punten:
-Spleten tussen de gevels en de straat zullen bijgewerkt worden.
-Aanpassingen aan de verkeerslichten aan Beekbeemdenhof zullen aangebracht worden o.a.
Programma voor het oversteken van de Ringlaan via Beekbeemden.
-De huidige K & R blijft in deze huidige vorm, paaltjes zullen niet kunnen verdwijnen in de grond.
-De Dorpsstraat zal in tegenstelling tot eerder aangehaald pas open gaan op vrijdagavond
06 september 2013. (Zie hieronder)

Allen,
Tijdens de werkzaamheden in Zoldercentrum hebben we gemerkt dat de klinkers van de rijweg in
de Dorpsstraat tussen ’t Kuipke en de Holstraat ook serieus zijn verzakt (volgens tekening in
bijlage – dit gedeelte is oorspronkelijk niet opgenomen bij de herinrichtingsplannen).
Onze aannemer Martens zal deze klinkers donderdag 5 september herstellen. Concreet betekent dit
dat de bestaande klinkers worden opgenomen en teruggeplaatst op een legbed van split.
Het kruispunt van de Holstraat met de Dorpsstraat blijft open in de richting van het
cultuurcentrum.

Het is de bedoeling deze werkzaamheden op 1 dag uit te voeren.
Vrijdag zelf zullen de klinkers nog worden aangewaterd om ze voldoende vast te zetten.
Vrijdagavond zal de volledige Dorpsstraat dan worden opengesteld.
De reden waarom we pas op donderdag de klinkers gaan herstellen heeft ondermeer te maken met
de kermis die nu nog op het Heldenplein staat. (anders zijn er helemaal geen
parkeermogelijkheden voorhanden)
Vanaf maandag 9 september wordt er dan in ’t Kuipke gestart met de werken. (4 de en laatste fase
in Zoldercentrum)

Werfvergadering van 11 september 2013
Tijd: 1400 uur
Plaats: Gemeentehuis
Behandelde punten:

-Spleten aan de gevels in de Dorpsstraat zijn bijgewerkt.
-Werken in ’t Kuipke zijn zoals gepland begonnen op 09 september 2013.
-De twee linden (oorspronkelijk drie) zullen verdwijnen. Het kapelleke, dat er in hing, is terug
gegeven aan zijn oorspronkelijke eigenaar.
-In de bocht van de Inakker – Dorpsstraat zullen afsluitpaaltjes geplaatst worden.
-Er zijn nog verlichtingspalen (Centrum – Dorpsstr) te plaatsen.
-De kleine muur rond de kerk zal nagezien worden indien er spleten zijn of op loskomende stenen.

Werfvergadering van 18 september 2013
Tijd: 1400 uur
Plaats: Gemeentehuis
Behandelde punten:
-Plaatsing voor de nieuwe verlichtingspalen besproken en gaan bekijken, tevens nieuwe palen
gevraagd aan. Aanpassingswerken zullen dinsdag 24 september 2013 worden uitgevoerd.
de gemeente om twee oude te vervangen einde van de Dorpsstraat/Dekenstraat.
-Boomstronken van de lindebomen zullen verwijderd worden en plaats maken voor nieuwe
bomen.
-Einde werken tot nu toe, zijn voorzien op 15 oktober 2013.
-Bomen voor huis Nr 5 ’t Kuipke: eigenaar vraagt deze te verplaatsen.
Werfvergadering van 25 september 2013
Tijd: 1400 uur
Plaats: Gemeentehuis
Behandelde punten:

-Op 01 oktober 2013 zal er tijdelijk hinder zijn op de rotonde Molenstraat (aan de B2). Dit voor
het aanbrengen van korte kousen (metalen beschermstukken).
-Einde/begin zone 30-borden t.h.v. Broeckmans dienen nog geplaatst te worden.
-Aanpassingen verkeerslichten t.h.v. Beekbeemderhof : definitieve plaatsing voorzien begin oktober.
-De plaats van de nieuwe zitbanken (i.p.v. de oude) werd ter plaatse aangeduid.
-De bestaande straatkolkaansluiting t.h.v. ’t Kuipke nr. 5.9/1 watert niet meer af: aannemer zal dit
oplossen (was verstopt met oude “cement afval”).
-Verlichtingspalen zijn geplaatst, oude moeten nog verwijderd worden aan ’t Kuipke.
Werfvergadering van 02 oktober 2013
Tijd: 1400 uur
Plaats: Gemeentehuis
Behandelde punten:

-Er zal nagekeken worden indien de beugels voor de kerstverlichting op de nieuwe verlichtingspalen
passen, indien niet zullen er nieuwe besteld worden.
-Herplaatsen van boomvak aan huisnummer 5 zal uitgevoerd worden na aanvraag bewoner daar
zijn inrit bemoeilijkt wordt.
-Er wordt een afspraak gemaakt tussen de handelaars en leden van de dorpsraad om vrijdag de
04 oktober 2013 om 1700 uur een rondgang uit te voeren voor een stand van zaken in Zoldercentrum nu de werken in hun eindfase komen.
-Einde/begin zone-30 borden (rotonde Ringlaan/Molenstraat): er dienen twee nieuwe palen
geplaatst te worden voor de plaatsing van de zone 30-borden. Deze borden zijn van het klein type.
-Aanpassing verkeerslichten aan Beekbeemdenhof: oude zijn nog van toepassing, boogpalen werden
geplaatst. Toekomende week wordt het nieuwe programma ingeladen voor de verkeerslichten.
-In de bocht van de Inakker/Kleine Dorpsstraat worden de paaltjes geplaatst na aanduiding ter
plaatse.
-Aannemer zal ook de afwatering van de bestaande straatkolkaansluiting t.h.v. ’t Kuipke onderzoeken
daar ze niet meer werkt.
-Er werden enkele verlichtingspalen verschoven: toegankelijkheid kerk voor mindervaliden, en
de palen met de nieuwe schijnwerpers voor de verlichting van de kerk hebben een nieuwe locatie
gekregen t.g.v. bomen.

Werfvergadering van 09 oktober 2013
Tijd: 1400 uur
Plaats: Gemeentehuis
Behandelde punten:

-Dit is waarschijnlijk de laatste werfvergadering.
-Opmerkingen “Inwoners Zolder-centrum: zie verder in dit verslag.
Een exemplaar werd op 07 oktober 2013 aan het gemeentebestuur overgemaakt.
-De gevraagde verplaatsing van de paaltjes aan de Kiss and ride worden, na goedkeuring van
de aannemer en vertegenwoordiger van technum, zal worden uitgevoerd en dit na vraag van
de bewoners voor een betere toegankelijkheid van hun woningen. Het volledig weglaten van deze
paaltjes kan niet voor de veiligheid van de kinderen en hun ouders die er gebruik van maken.
-’t Kuipke blijft voorlopig slechts toegankelijk via de Dorpsstraat, dus geen constante doorgang naar
het Heldenplein.
-De werken zullen met één maand worden verlengd. Dus tot ongeveer 15 november 2013.

Opmerkingen inwoners Zolder-centrum
Rondgang door de handelaars en dorpsraad van Zolder-centrum, uitgevoerd op 04 oktober 2013.
Dringend te behandelen:
1. Kis and ride: paaltjes zetten in het verlengde van de nieuwe verlichtingspaal richting kerk.
2. De nieuwe afsluitpaaltjes die er gaan komen tussen nieuwe bloembak en einde
parkeerruimte: 1 ,5 à 2 m naar achteren plaatsen, richting kerk.
Opmerkingen hierbij:
- Alle bewoners kunnen dan gemakkelijker in en uit rijden met hun voertuigen, al dan niet
met aanhanger.
- Praktijk Dr. Lemmens blijft dan ook vrij voor het in- en uitladen van de patiënten met
hun privé wagen of met de ziekenwagen.
Andere opmerkingen:
1. Er is veel zand en onkruid aanwezig in alle rioolputjes in het centrum: afloop water uit de
straten?
2. Wanneer gaan de overtallige kasseien weggenomen worden?
3. Voetpad aan Inakker huisnummer nr.5 (huis staat leeg) en ernaast is een onbebouwd stuk
waarbij de begroeiing al op het voetpad komt. Dit is een algemene opmerking voor het
centrum, samen dat bepaalde stukken omhoog gekomen zijn door boomwortels.
Bvb. aan CVO in de Molenstraat, de Ringlaan richting Biest.
4. Over het geheel van de nieuw aangelegde voetpaden zijn er toch nog veel oneffenheden,
gaat hier nog iets aangedaan worden.
5. De kasseien die niet weggehaald zijn zouden eens een reinigingsbeurt kunnen ondergaan.
Bvb. aan het herdenkingsmonument.
6. De schijnwerpers op de nieuwe verlichtingspalen beter richten op de kerk, de helft van de
kerk blijft in het donker.
7. Het Helddenplein aan de Pironlaan is donker, geen voldoende verlichting, twee
verlichtingspalen zijn weggehaalden ook omdat in het begin van het jaar de centrale
lichtmast is weg gehaald:
veiligheid, drugs?
8. Achterkant kerk: rechtse nieuwe verlichtingspaal lamp werkt niet, schijnwerper wel.

9. Bestaat de mogelijkheid om twee à drie parkeerplaatsen bij te voorzien ter hoogte van
Pironlaan nr. 2 plaats is/wordt niet benut.
10. Kan er “blauwe zone” worden voorzien vanaf huis vroeger slagerij Vander Smissen tot aan
Kleine Dorpsstraat? Maar geen 30 min zone.
11. Midden op de trappen aan de ingang van de kerk komt er volgens de plannen een extra
trapleuning, deze is nog steeds niet geplaatst.
12. Muurtje (onder monumentenzorg) rechts van de kerk hier en daar bij te metsen, stenen
komen los.
13. Zebrapaden aan rotonde Molenstraat beginnen reeds te vervagen.
14. Reclamezuil en verlichtingspaal aan de B2 zijn nog niet teruggeplaatst.
Dit waren de voornaamste opmerkingen van de inwoners op vrijdagavond 04 oktober 2013.
Patrick Tartarin,
Secretaris dorpsraad Zolder-centrum en vertegenwoordiger van de dorpsraad op de
wekelijkse werfvergaderingen herinrichting Zolder-centrum.

Opmerkingen inwoners Zolder-centrum: Rondgang door de
handelaars en dorpsraad van Zolder-centrum, uitgevoerd op
04 oktober 2013.
Deze laatste opmerkingen zijn met volgende personen besproken op een vergadering op
23 oktober 2013 op het gemeentehuis.
Deelnemers: Jo Avermate (aannemer)- Paul Bijloos (gemeente), Gert Cruysberghs
(Fleurose), A. Puls (Puls BVBA), Patrick Tartarin (dorpsraad ZolderC)

Opleveringsdatum aannemer: eind november/ begin december.
Punt 1 en 2 : dringend te behandelen = uitgevoerd
Andere opmerkingen:
1. OK
2. OK
3. Eigenaar zal gecontacteerd worden
4. Grove fouten zullen verbeterd worden
5. Zal uitgevoerd worden door de gemeente
6. Zal nagezien worden door firma
7. Er komt verlichting bij in de nabije toekomst?
8. OK
9. Wachten tot na de bouw nieuwe pand
10. Wordt besproken
11. Wordt geplaatst
12. Gemeente zal nazien en herstellen
13. Zal opnieuw geschilderd worden bij jaarlijkse uitvoering
14. Wordt met eigenaar afgesproken door gemeente voor uitvoering

