
Aan het College van Burgemeester en Schepenen  

Augusteynenlaan 30 

2200 Herentals 

       Noorderwijk, 25 februari 2020 

 

TER ATTENTIE VAN DE HEER KOEN DIERCKX EN MEVROUW KRISTA JANSSENS 

Beste  

Betreft : dossiernummer 2016/021 artikel 3§3 

Hierbij zend ik U het jaarlijks, schriftelijk verslag zoals voorgeschreven in ons hogervermeld dossier.  

Ook tijdens het werkjaar 2019 hebben we geprobeerd om de geluidsoverdracht aan de bron en naar 

de omgeving toe te verminderen.  

*De aangeplante boompjes die de hitte in 2018 niet overleefd hadden, werden met succes opnieuw 

aangeplant. Dat wil zeggen, dat ze tot nu toe nog steeds groen zijn en groeien.  

*Wij blijven rekening houden met de windrichting tijdens de trainingen en/of wedstrijden en onze 

machines aldus te draaien als de windrichting ongunstig staat.   

*Er wordt strikt toegezien of het aanvangsuur en einduur van elk training en/of wedstrijd 

gerespecteerd blijft, zijnde aanvang om 12.00 uur en einduur 19.00 uur. Tijdens de wintermaanden 

wordt het einduur opgeschoven naar 18.00 uur max.  

*De geïsoleerde daken van de overdekte schietstanden bewijzen zowel voor schutters, bezoekers en 

buren hun nut.  

*Wij maken er een punt van om eventuele bezoekers (zijnde wandelaars en fietsers) even aan te 

spreken over hun welbevinden bij het uitoefenen van onze sport. Het valt ons op dat bijna iedereen 

grote interesse toont in deze (vrij onbekende) olympische sporttak. De bezoekers komen vanuit 

verschillende richtingen, maar we kregen van hen geen negatieve opmerkingen. Ik citeer : “ Het 

geluid stoort mij niet” of “Ik ondervind er weinig of geen hinder van,” Tof wat jullie hier doen !”  Wij 

wijzen hen ook telkens op de veiligheidsmaatregelen en de wettelijke reglementering die onze 

schutters moeten respecteren en dat kunnen zij ten zeerste appreciëren. Wie minder interesse toont 

in de sport zelf is blij met de vriendelijke ontvangst en maakt graag gebruik van onze infrastructuur 

om even uit te rusten en/of iets te drinken. Verschillenden onder hen vragen zelfs adreskaartjes met 

de openingsuren om hun vrienden aan te bevelen de fietsroutes in Noorderwijk en omgeving te 

nemen. Dit zowel voor de omgeving als de mogelijkheid om even uit te pauzeren.  

Wij hopen U met deze informatie van dienst te zijn, en tekenen  

Met hoogachting en sportieve groeten,  

Frans Peeters – Suzy Boons  

Duipt 9 – 220 Noorderwijk.  


