Transitie Ekeren : stuurgroep van 28 april 2017
Aanwezig : Geertje/Ronny (bedankt voor de ontvangst), Sus/Greet, Virginie/Raf, Zus/Erik, Erik
Verontschuldigd : John/Paulette , Zeno

1) Hof De Beuken :
. creatieve namiddagen Bunt :
vorige namiddag was succesvol, goede interactie tussen de bejaarden en kinderen.
Volgende creatieve namiddag 2 juni 2016
. Werkdag 6 mei van 9.30u tot 12.30u
Vaste planten aanplanten
Geertje mailt Donald om een aantal planten te kunnen aankopen
Geertje mailt Nicole om info over de ‘gildes’ te kennen, Virginie bezorgt ook haar lijst
. volgende werkdag : 2 juni 2017
Geertje probeert ook de volgende werkdagen voor de rest van het jaar vast te leggen
. Infosessie over het snoeien van fruitbomen :
Dit was interessant, we trachten hierop een vervolg te organiseren
Raf/Virginie kopen ook nog 1 fruitboom die nu kan gepland worden
Geertje vraagt aan Tom of we het (film)verslag op de website mogen zetten.

2) Wereldmeerdaagse :
. we (Zus) trachten de panelen duurzaam te maken tegen de Rommelmarkt van Eva
begin september.
. de 2 basispanelen op multiplex (Erik L)
. de 4 overige oprolbaar en verstevigen (Zus)

3) Hagelkruispark :
. Erik B zorgt voor een 400-tal afdrukken
. we vragen aan Ludo waar de Eetbare tuin komt (Erik)

4) Hoekakker :
. vanuit Transitie hebben we actie ondernomen om het parkgedeelte van de
Hoekakker in te vullen met een Agro-ecologisch gebied. Koen Doggen (student
Landwijzer) heeft hiervoor een zeer gesmaakt ontwerp gemaakt. Dit zal mee worden
voorgesteld op het participatiemoment met de bewoners.
Daarna volgt nog een lange politieke weg om het volledige project ingevuld te krijgen.

5) Puihoek :
Hier zal ook bebouwing komen , en vermoedelijk ook weer parkinvulling.
André Didden van het buurtcomité vroeg of wij namen kennen van (geëngageerde)
buurtbewoners die hij zou kunnen aanspreken om de stemming bij de buurtbewoners
te polsen.
Geertje gaat enkele namen bezorgen.

6) Onkosten Erik L.
. situatie : Transitie Ekeren heeft geen geld maar wel activiteiten, Transitie Merksem
heeft wel geld maar beperkte activiteiten
Hoe zouden we met elkaar kunnen samenwerken ? (bv. bekendmaken van elkaars
activiteiten zodat meer mensen worden aangesproken voor de activieteiten)
Willen zij hiervoor ‘betalen’ ?
We gaan het gesprek met Merksem aan om samenwerking af te tasten (Erik L.)

7) Reisje naar Andernach :
. het blijkt moeilijk te zijn om een geschikte gemeenschappelijke datum te vinden.
. misschien organiseren in het najaar ?
. we bekijken dit volgende samenkomst.

8) Nieuwsbrief :
. Mogelijke onderwerp voor de nieuwsbrief : vermelding dat er een filmpje van de
fruitbomensnoei op de website staat

9) Varia : geen verdere variapunten

10) Volgende vergadering :
De volgende stuurgroepvergadering gaat door op vrijdag 9 juni om 20 u bij Sus en Greet
(Beenhouwerstraat 11 Ekeren)

