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Uniek hakselproject van LSA Bloemenweelde  

Wijkwerking LSA Bloemenweelde bestaat 

50 jaar en werd daarvoor zaterdag 
ontvangen op het gemeentehuis.  

Voorzitter Chris Meizler (foto) loofde de 

goede samenwerking met het bestuur, 
maar had ook enkele verzoekjes.  

Ondanks de vele verkeersingrepen in de 

Bloemenlaan, blijft de bocht nog voor 
roekeloos rijgedrag zorgen. Meizler vroeg 

of er nog een extra aanpassing mogelijk 
is.  

Verder vertoont het voetpad putten. De wijkbewoners zouden ook graag een speeltuintje of 

petanqueveldje geïnstalleerd zien op een van de pleintjes.  

Enige tijd geleden zette Bloemenweelde een uniek hakselproject op. De vereniging huurde een 
professionele hakselaar en hakselde liefst vier containers houtafval van de buurt. Dat werd 

achteraf gebruikt als bodembedekker. 'Een tip voor de andere buurtverenigingen', aldus wnd 
burgemeester Luc Janssens.  

LSA Bloemenweelde heeft sinds kort ook een eigen website, www.bloemenweelde.be. 
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Reacties 

Ook van mijn kant een dikke proficiat voor de vrijwilligers van LSA Bloemenweelde. 
Ze doen dat schitterend! 

Harold van der Kraan op 26 november 2007 om 18:32 
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