Transitie Ekeren : stuurgroep van 25 februari 2018
Aanwezig : Sus en Greet, Zus en Erik, Virginie, Geertje en Ronny (bedankt voor de fijne ontvangst)
John en Paulette , en Erik
Verontschuldigd : Zeno en Raf
1. Starten deden we met een heerlijke brunch waarbij de ‘press‐pot’ in al zijn dimensies aan
bod kwam. (hoe zat dat nu weer met den druk en het kookpunt ? )
2. Soeptuinen van EVA :
. Transitie Ekeren vult elke maand 1 vrijdag (halve dag) in.
. volgende keer 2/3 zou eventueel Hugo D’Hooghe kunnen komen
. begin april zou er in bakken kunnen worden (voor) gepland.
. eerste ervaring : is wat aanpassen aan de manier waarop de deelnemers de workshop
volgen. (cultuurverschil ?)
. tweede ervaring : samenwerken met EVA (Ida) voor de organisatie loopt moeilijk. (vragen
Worden niet beantwoord)
Dit spreken we best even door met Frie (en Ida), John neemt dit op met Frie
3. Hof De Beuken :
. Geertje heeft met Donald gesproken.
. Donald zal de tuin op de wekelijkse teamvergadering brengen zodat de betrokkenheid
groeit. Komt ook in het infoblad van HdB.
. er is nu meer duidelijkheid over de samenwerking. (wel geen budget aanwezig)
. data van de volgende werkdagen : terug elke 2e zaterdag van de maandag
10/3 en 14/4 deze laatste wordt eventueel 21/4 in combinatie met de Lentepoets
4. Documentaire Plannen voor Plaats
. we bekijken samen de documentaire plannen voor plaats en zien dat deze zeer geschikt is
Om in een groter Transitie‐Café te vertonen. Er zitten een heel aantal verschillende thema’s
In.
. besluit : later op het jaar gaan we de film vertonen en koppelen aan een bespreking wat dit
Zou kunnen betekenen voor Ekeren.
. ter voorbereiding gaan we op 24/3 om 19.30u de film een tweede keer zien in EVA.
We nodigen een aantal Ekerse ‘stakeholders’ uit om samen te bekijken hoe we later op het
Jaar zoveel mogelijk volk op de vertoning kunnen krijgen.
5. Nieuwsbrief
. onder impuls van Virginie wordt ter plekke een nieuwe nieuwsbrief geboren. (of toch bijna)
6. Oprichting Transitie Ekeren vzw
Om de werking te verbreden en de impact van transitie in Ekeren te vergroten stelt Erik B.
voor om de feitelijke vereniging Transitie Ekeren om te vormen tot vzw.
Hierdoor gaan we makkelijker subsidies kunnen verkrijgen om de werking te versterken.
Iedereen kan zich vinden in dit voorstel.
Opmerkingen :
. de vzw moet op een degelijke manier worden beheerd zodat er geen problemen
ontstaan.
. een vzw runnen heeft ook een kostprijs : (oprichting, boekhouding, …)
Erik zal hiervoor een geschikte oplossing uitwerken.

Erik maakt tegen volgende stuurgroep alles klaar voor de oprichting.

7. Varia :
a. Hagelkruispark :
We hebben een officiële vraag gesteld voor het project van een eetbare tuin in het
Park. De vraag is toegekomen bij het district. Het district vraagt input van de
Groendienst alvorens een antwoord te formuleren.
b. Hoekakker :
Erik heeft een gesprek gehad met Peter Van De Sompel van de Ideale Woning over
de stand van zaken van het dossier.
. er zijn bezwaarschriften ingediend voor het RUP (het hele bouwproject) en het
park. Het is onduidelijk wat de uitkomst zal zijn en wanneer er een beslissing valt.
. bedoeling is nog altijd om tegen de verkiezingen (oktober) het park in zijn grote
Lijnen reeds aangelegd te hebben.
Dit houdt ondermeer in het aanleggen van de weiden voor kleinschalige landbouw
En het zaaien van groenbemesters.
. Ideale Woning en Vooruitzicht zullen het park opleveren en overdragen aan de stad.
De stad zal dan de concrete invulling van het gebied (inclusief boerderij) doen.
. Ideale Woning en Vooruitzicht zullen wel maar pas aan het park beginnen als zij
zeker zijn dat ze ook de rest van het project kunnen uitvoeren. (hangt af van
bezwaren). Hierdoor is de vraag reëel of de timings wel haalbaar zijn.
. Onze volgende actie :
. via Ludo Van Reusel nahoren wie bij de Stad zich gaat bezighouden met de
Invulling van het park (district of stad antwerpen ?). Met deze persoon zullen we
In gesprek gaan om de parkinvulling zoveel mogelijk in te laten richten volgens het
Ontwerp van Koen Doggen.
. De organisatie De Landgenoten (die veel expertise heeft over bio‐landbouw) wil
Ons mee ondersteunen in dit verhaal. Erik B. heeft hierover contact gehad met
Annemie Beyens van De Landgenoten.

8. Datum volgende vergadering :
De volgende stuurgroep vindt plaats op 30 maart om 19.30u bij John en Paulette
Ondertussen zien we elkaar nog op de werkdag in hdb (10/3) en bij de filmvoorstelling
In EVA (24/3)

